
Το κάλεσμα και οι διεκδικήσεις των σωματείων «Απευθύ-
νουμε κάλεσμα σε όλα τα σωματεία και τους εργαζόμενους της 
Αττικής, στους συνταξιούχους, στους αυτοαπασχολούμενους, 
στις γυναίκες και στη νεολαία που έχουν «γονατίσει» από την 
ακρίβεια με ξεζουμισμένο εισόδημα, που μετράνε πάνω από 
23.000 νεκρούς από την πανδημία, για να συντονίσουμε τον 
αγωνιστικό μας βηματισμό σε μια μεγάλη συγκέντρωση στο 
Σύνταγμα, το Σάββατο 26 Φλεβάρη, στις 12 μμ, μέρα που 
συμπληρώνονται 2 χρόνια από τον εντοπισμό του πρώτου 
κρούσματος κορονοϊού στην Ελλάδα».

«Δεν ανεχόμαστε να μας δίνουν «καθρεφτάκια» και να μας 
κλέβουν τα λεφτά μέσα από τις τσέπες. Ο ονομαστικός μισθός 
να μένει καθηλωμένος για πάνω από μια δεκαετία, ο πραγματι-
κός να χαντακώνεται και οι υπουργοί να αποφασίζουν, με τους 
άθλιους νόμους, τον κατώτατο, ανάλογα με το πώς διασφαλίζε-
ται η κερδοφορία των ομίλων. Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε 
με τη μερική απασχόληση, τα ωράρια - λάστιχο.

Δεν θεωρούμε φυσικό επακόλουθο της πανδημίας τους δεκά-
δες νεκρούς καθημερινά και τους δεκάδες διασωληνωμένους 
εκτός ΜΕΘ, τον αποκλεισμό ασθενών, που έχουν άλλα προβλή-
ματα υγείας από τα νοσοκομεία. Είναι εγκληματική η άρνηση 
ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος Υγείας με μαζικές προσλή-
ψεις υγειονομικών, γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ και όλες οι κυβερ-
νήσεις διαχρονικά αντιμετωπίζουν την υγεία μας ως κόστος. 
Είναι πρόκληση, αντί να επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα της Υγείας 
χωρίς αποζημίωση, να μας σπρώχνει στις ιδιωτικές κλινικές και 
τα διαγνωστικά κέντρα, για να αυξάνουν την πελατεία τους και 
να αυγατίζουν τα κέρδη τους σε βάρος της υγείας και της ζωής 
μας, να πληρώνουμε μάσκες και τεστ.

«Τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτιούνται με οργανωμένη 
συλλογική διεκδίκηση, αντίσταση και σύγκρουση με την πολι-
τική που θυσιάζει τη ζωή μας για τα κέρδη των λίγων» Διεκδι-
κούμε:

Κανένας εργαζόμενος χωρίς Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 
Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης

Επίδομα ανεργίας 600 ευρώ για όλους τους ανέργους, χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις

Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης καθώς 
και του ΕΝΦΙΑ για τα φτωχά εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά

Μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 50% και κατάργηση των 
φόρων στα καύσιμα και συνολικά στην Ενέργεια

Γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τα φτωχά νοικοκυ-
ριά

Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Διαγραφή χρεών των φτω-
χών εργατικών και λαϊκών νοικοκυριών

Κανένα λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Όχι στις 
κατασχέσεις και στους πλειστηριασμούς της περιουσίας του 
λαού

Προσλήψεις προσωπικού με σταθερή δουλειά και δικαιώματα 
στην Υγεία, στην Πρόνοια, στην Εκπαίδευση, στους ΟΤΑ και 
στους τομείς Πολιτικής Προστασίας. Κατάργηση των «ελαστι-
κών» μορφών απασχόλησης

Μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους 
χώρους δουλειάς, στις μεγάλες βιομηχανικές ζώνες, στα σχο-
λεία, στους παιδικούς σταθμούς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Κρατική χρηματοδότηση για τη στήριξη του δημόσιου συστή-
ματος Υγείας, επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας.

Ήταν ένα προκαθορισμένο 
αγωνιστικό ραντεβού ανάμεσα 
στους εργαζόμενους της Αθή-
νας και τους εργαζόμενους 
της Πάτρας, με πρωτοβουλία 
της Δημοτικής αρχής και του 
Εργατικού Κέντρου Πάτρας, 
που οργάνωσαν μηχανοκίνητη 
πορεία από την πρωτεύουσα 
της Αχαΐας στην Αθήνα, επα-
ναλαμβάνοντας το προηγού-
μενο της βαδιστικής πορείας 
της ίδιας διαδρομής. Σε μια 
κοινή συγκέντρωση έξω από 
τη βουλή τα συνδικάτα της 
Αττικής και της Αχαΐας ένωσαν 
τη φωνή τους ενάντια στην 
αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτι-
κή της κυβέρνησης, διαδήλω-
σαν τη διεκδίκηση των αιτημά-
των τους.

Εκ μέρους του δήμου 
Πατρέων, την κεντρική ομιλία 
έκανε ο αγωνιστής Δήμαρχος 
Κ. Πελετίδης, που τόνισε: «Σας 
καλωσορίζουμε στη σημερινή 
μεγάλη συγκέντρωση, μια 
πρωτοβουλία του Δήμου και 
του Εργατικού Κέντρου της 
Πάτρας, καθώς και πάνω από 
100 άλλων φορέων, οι οποίοι 
συνολικά εκφράζουν την επι-

θυμία του υπέροχου αγωνιστή 
λαού της Πάτρας. Ενός λαού 
που δεν συμβιβάζεται με την 
αδράνεια, τη μούγκα, τον 
«καναπέ», αλλά ρίχνεται στη 
μάχη, στον αγώνα, γιατί ξέρει 
πολύ καλά ότι τίποτα δεν μας 
χαρίζεται- όλα κατακτιούνται!

Ξέρουμε ότι αν δεν παλέ-
ψουμε για τη ζωή, τη δουλειά 
και τα δικαιώματά μας, δεν 
έχουμε μέλλον εμείς και τα 
παιδιά μας. Ξέρουμε ότι οι 
κυρίαρχοι του πλούτου, που 
ζουν από την εργασία του 
λαού, δεν θέλουν να «κουνιέ-
ται φύλλο» και αυτό φροντί-
ζουν να το υλοποιούν τα στη-
ρίγματά τους, οι πολιτικές 
δυνάμεις που υπηρετούν.

Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας 
που η πορεία μας συναντιέται 
με τη μεγάλη κινητοποίηση 
των εργατικών συνδικάτων της 
Αττικής, του λαού της Αττικής, 
που παλεύει για σύγχρονες 
υποδομές και μέτρα προστα-
σίας, ώστε να μη μένει αβοή-
θητος μπροστά σε κάθε λογής 
καιρικά φαινόμενα και φυσικές 
καταστροφές. Τα προβλήματα 
είναι κοινά, τόσο, που ακόμα 

και αν δεν είχαμε προγραμμα-
τίσει τη σημερινή συγκέντρω-
ση, η ψυχή, η καρδιά μας θα 
ήταν εδώ.

Απ’ άκρη σ’ άκρη, σ’ όλη 
την Ελλάδα, πρέπει οι εργαζό-
μενοι, οι αυτοαπασχολούμε-
νοι, οι μικροί έμποροι, οι αγρό-
τες που ξεκληρίζονται, να 
ξεπεράσουμε προκαταλήψεις 
και να ενώσουμε τις δυνάμεις 
μας, για να ανατραπεί, να μπει 
στο περιθώριο η πλουτοκρα-
τία, αυτοί που κάνουν κουμά-
ντο στην οικονομία. Το «διαί-
ρει και βασίλευε» του λαού 
είναι προς όφελος των μεγά-

λων συμφερόντων, που παρα-
σιτούν, που ζουν από τον 
ιδρώτα του λαού.

Δεν μπορούμε να συνηθί-
σουμε μια πολιτική που κατα-
στρέφει τον λαό. Ο λαός στην 
Πάτρα, στην Αττική, σ’ όλη την 
Ελλάδα, δεν ανέχεται άλλο τις 
συνέπειες μιας πολιτικής που 
τον καταστρέφει.

Δεν μπορούμε να συνηθί-
σουμε τους χιλιάδες νεκρούς 
από την πανδημία. Η ενίσχυση 
του δημόσιου συστήματος 
Υγείας είναι μονόδρομος. 
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Γραφεία: Σωκράτους 23, Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ

ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2022 Όργανο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ & ΕΤΜ Αριθμ. Φύλλου 471

Στις 26 Φλεβάρη όλοι στις συγκεντρώσεις των 
εργατικών συνδικάτων. Διεκδικούμε μέτρα επιβίω-
σης. Αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις

ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ
Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα 29/1/2022

Της... σύνταξης
Πολιτικάντικη μομφή στα έδρανα 
της βουλής και αγωνιστική μομφή 

στους δρόμους των αγώνων
Για άλλη μια φορά είδαμε και ακούσαμε τους δύο… ηγέτες, 

Μητσοτάκη και Τσίπρα, να «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» σε 
ένα σόου ανούσιας αντιπαράθεσης, που η θλιβερή κατάληξή 
της ήταν η Πολακιάδα, η Αδωνιάδα, η Φουρθιωτιάδα και 
NOVARTISιάδα με τα… τσίγκινα σωβρακάκια, τους τσακωμούς 
στο καφενείο της βουλής και άλλες τέτοιες γελοιότητες!!!

Αντιπαράθεση που χρησίμευσε για την κάλυψη της απόλυ-
της συμφωνίας τους στο μετά από δυο μέρες συζητούμενο 
ν/σ για τον αναπτυξιακό νόμο, όπου η «διαφωνία» τους- εκτός 
από τη στάση τους στην ψηφοφορία- ήταν, ποιανού ο νόμος 
είναι πιο αποτελεσματικός στην παροχολογία και διευκόλυνση 
προς τα μονοπώλια και τους επενδυτές να αναπτύξουν την κερ-
δοσκοπική δράση τους αποτελεσματικότερα. Χαρακτηριστικά ο 
εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Χ. Μαμουλάκης, στην αρμόδια Επιτροπή 
της βουλής είπε προς την κυβέρνηση «ευτυχείς είμαστε που 
αναγνωρίζετε την επιτυχία του νόμου 4399/2016». Τόση αντίθε-
ση!!!

Τις ίδιες ώρες και παράλληλα όλο το προηγούμενο αλλά και 
επόμενο διάστημα εμείς είμαστε μάρτυρες και φυσικά άμεσοι 
συμμέτοχοι στις αγωνιστικές μομφές και εκφράσεις καταδίκης, 
που καταθέτουν κάθε μέρα- στην κυριολεξία- οι εργαζόμενοι και 
ο λαός ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ, της εργοδοσίας, 
όλων των κυβερνήσεων, που βέβαια η μία είναι προέκταση της 
άλλης. Πολιτική, που προτάσσοντας την εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων των μονοπωλίων και των επιχειρηματικών ομί-
λων, στρέφεται ενάντια στα εργασιακά, μισθολογικά, ασφαλι-
στικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και του 
λαού.

- Οι εργαζόμενοι από την Πάτρα, μαζί με τη δημοτική τους 
αρχή, είχαν αγωνιστικό ραντεβού στο Σύνταγμα- έξω από τη 
βουλή- με τα συνδικάτα της Αττικής, καταγγέλλοντας την κυβερ-
νητική πολιτική την ώρα της δικομματικής αντιπαράθεσης- 
παρωδίας μέσα στη βουλή.

- Οι εργαζόμενοι στη νηματουργία Βαρβαρέσος στη Νάου-
σα κατέθεσαν τη δική τους μομφή στην κυβέρνηση, απεργώντας 
για την πληρωμή των δεδουλευμένων 7 μηνών, την ανάκληση 
των εκδικητικών απολύσεων και την υπογραφή ΣΣΕ.

- Οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ πρόσθεσαν τη δική τους 
μομφή, αγωνιζόμενοι για να μη βρεθούν στο δρόμο άνεργοι και 
ξεσπιτωμένοι.

- Οι εργαζόμενοι στα πετρέλαια Καβάλας και ο λαός της 
περιοχής, σε κοινό μέτωπο ενάντια στην προσπάθεια της εργο-
δοσίας να απολύσει όλους τους συνδικαλιστές στο σωματείο 
και να καταργήσει εργασιακά δικαιώματα, απέστειλαν μια αγω-
νιστική μομφή στην κυβερνητική πολιτική.

- Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ΣΥ, σε όλα τα νοσοκομεία, 
στα δυο χρόνια της πανδημίας ιδιαίτερα, έχουν καταθέσει δεκά-
δες μομφές καταψήφισης των πολιτικών όλων των κυβερνήσε-
ων, που οδήγησαν το ΕΣΥ στην οικτρή σημερινή του κατάσταση 
και συνεχίζουν με νέους αγώνες.

- Τα εργατικά συνδικάτα της Αττικής επανέρχονται με νέα 
μομφή στις 26/2 και συγκέντρωση στην Αθήνα. Το ίδιο στη Θεσ-
σαλονίκη και σε άλλες πόλεις.

- Οι εργάτες της COSCO με την απεργιακή κινητοποίησή 
τους κατέγραψαν μία ακόμη πρόταση μομφής προς την κυβέρ-
νηση και την εργοδοσία.

- Οι συνταξιούχοι απέστειλαν προς την κυβέρνηση τη δική 
τους μομφή, καταγγέλλοντας την άγρια φορολόγηση των ανα-
δρομικών, που τους καταβλήθηκαν.

- Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων και σωματεία της πόλης με 
παράσταση στη ΔΕΗ κατήγγειλαν τις αυξήσεις στο ρεύμα, προ-
σθέτοντας τη δική τους μομφή στις άλλες.

- Οι εργαζόμενοι και ο λαός της Ζακύνθου ομόθυμα απαι-
τούν την ανάκληση των απολύσεων εργαζομένων από τα ΚΤΕΛ, 
μεμφόμενοι την κυβερνητική πολιτική, που επιτρέπει στην εργο-
δοσία τέτοιες πρακτικές.

- Οι αγρότες με τα αγωνιστικά μπλόκα τους σε όλη τη χώρα, 
διεκδικώντας λύσεις σε μια σειρά προβλήματα για την επιβίωσή 
τους, έστειλαν μια ξεκάθαρη μομφή 

26 Φλεβάρη: Συλλαλητήρια του εργατικού κινήματος
Η Ομοσπονδία μας και τα σωματεία της θα δώσουμε τα αγωνιστικά μας «παρών» στις κινητοποίησεις αυτές

συνέχεια στη σελ. 2

συνέχεια στη σελ. 2
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Στη σημερινή μας συνε-
δρίαση θα συζητήσουμε και 
θα ελέγξουμε τη μέχρι 
τώρα δουλειά μας, με βάση 
τις αποφάσεις του συνεδρί-
ου και τους στόχους που σε 
αυτό θέσαμε. Να φέρουμε 
μια εμπειρία για το πώς και 
σε πιο βαθμό, αυτές οι απο-
φάσεις έχουν κατέβει παρα-
κάτω, αν έχει γίνει συζήτη-
ση στα Δ.Σ. των σωματείων 
μας, αν υπάρχει σχεδια-
σμός για το επόμενο διά-
στημα. Επίσης πως, μέσα 
σε αυτές τις δυσκολίες, 
οργανώνουμε την πάλη των 
σωματείων σε κάθε περιο-
χή, τόσο αυτοτελώς όσο και 
σε συνεργασία με το εργα-
τικό κίνημα. Ποιες δυσκολί-
ες συναντάμε στην οργάνω-
ση της δουλειάς μας και 
πώς συνεργαζόμαστε σε 
τοπικό επίπεδο με τα σωμα-
τεία που ανήκουν στην 
δύναμη της ΣΕΑ…

Σε αυτή την φάση προ-
χωρήσαμε τη δουλειά μας… 
με μια σειρά πρωτοβουλίες 
και κινητοποιήσεις.

Στις 14/12/21 δώσαμε 
συνέχεια στις αγωνιστικές 
μας δραστηριότητες. Πραγ-
ματοποιήσαμε Παναττική  
συγκέντρωση με πολύ καλή 
συμμετοχή… Στην συγκέ-
ντρωση αυτή σωστά αντι-
παλέψαμε τον αυταρχισμό 
και την προσπάθεια της 
κυβέρνησης να μας τρομο-
κρατήσει με το κλείσιμο του 
δρόμου με ΜΑΤ και κλού-
βες, μετά από αρκετό 

καιρό, μπροστά στην 
Βουλή. Αποφασιστικά επι-
μείναμε και απαιτήσαμε να 
φύγουν οι αστυνομικές 
δυνάμεις και η πορεία μας 
να συνεχίσει και να ολοκλη-
ρωθεί στο μέγαρο Μαξίμου, 
πράγμα που έγινε, η τρομο-
κρατία δεν πέρασε.

Παρά την επιμονή μας 
δεν έγινε συνάντηση για μια 
ακόμη φορά με τον Πρωθυ-
πουργό... Καταγγείλαμε 
αυτή την κυβερνητική τακτι-
κή και απαντήσαμε ότι εμείς 
θα είμαστε στο δρόμο του 
αγώνα, μέχρι να δοθούν 
λύσεις στα προβλήματά 
μας… Όλη αυτή η προσπά-
θεια δείχνει τις δυνατότη-
τες που έχει το συνταξιου-
χικό κίνημα.

Συγκεντρώσεις έγιναν 
και στους περισσότερους 
νομούς της χώρας, όπως 
είχαμε αποφασίσει, τόσο 
την ίδια ημέρα όσο και τις 
επόμενες. Σε ορισμένες 
περιοχές δεν καταφέραμε 
να οργανώσουμε ανάλογες 
κινητοποιήσεις.

Και γενικά αρκετά από 
τα σωματεία μας αυτό το 
διάστημα είχαν δράση για 
τα προβλήματα των συντα-
ξιούχων και άλλα τοπικά, 
ταυτόχρονα  στήριξαν και 
συμμετείχαν στους εργατι-
κούς αγώνες με τις δυνά-
μεις του εργατικού κινήμα-
τος, που αυτές τις ημέρες 
είχαν κινητοποιήσεις για 
τον κρατικό προϋπολογι-
σμό του 2022, ενάντια στις 

απολύσεις, για διεκδίκηση 
ΣΣΕ.

Θετική, με πολύ καλή 
ανταπόκριση… ήταν και η 
παρέμβαση που οργανώσα-
με, με  συμμετοχή των Δ.Σ. 
των σωματείων της Αττικής, 
στις 11/1/2022 στο υπουρ-
γείο εργασίας, όπου καταγ-
γείλαμε την εγκύκλιο του 
υφυπουργού Τσακλόγλου 
για τον νέο σφαγιασμό των 
συντάξεων χηρείας, αναπη-
ρίας και της διπλής εθνικής 
στους δικαιούχους…

Για το επόμενο διάστημα 
να δούμε ορισμένα ζητήμα-
τα της δουλειάς μας με 
μεγαλύτερη προσοχή και 
επιμονή, αφού είναι φανερό 
ότι η κυβέρνηση θα προω-
θήσει σταθερά τα πρόσθε-
τα αντεργατικά, αντιασφα-
λιστικά μέτρα που προβλέ-
πουν οι δεσμεύσεις προς 
την ΕΕ και έχει ανάγκη το 
κεφάλαιο για την αύξηση 
της κερδοφορίας του με 
ακόμη μεγαλύτερη εκμε-
τάλλευση της εργατικής 
τάξης και χειροτέρευση της 
κατάστασης των λαϊκών 
στρωμάτων. 

Στην πολιτική της αυτή 
σύμμαχους έχει τις συμβι-
βασμένες ηγεσίες στο συν-
δικαλιστικό κίνημα και τα 
κόμματα του συστήματος, 
τόσο της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, 
όσο και των υπολοίπων, 
που η κριτική τους προς τα 
κυβερνητικά νομοσχέδια 
και μέτρα περιορίζεται σε 
ορισμένα ζητήματα τεχνι-
κού χαρακτήρα με μπόλικη 
δημαγωγία, αφού η κυβέρ-
νηση της ΝΔ συνεχίζει να 
υλοποιεί το αντεργατικό 
σχέδιό της πάνω στην ίδια 
γραμμή και το νομικό πλαί-
σιο, που έχουν  χαραχτεί 
και ψηφισθεί τα προηγού-
μενα χρόνια.

Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα δημαγωγίας, μέσα 
στα πολλά του ΣΥΡΙΖΑ, 
είναι η υποκριτική διαμαρ-
τυρία του για την έκδοση 
της προαναφερθείσας 
εγκυκλίου του υπουργείου 
εργασίας για τις νέες περι-
κοπές σε συντάξεις, ρύθμι-
ση την οποία η ΝΔ εφαρμό-
ζει με βάση τον νόμο 
Κατρούγκαλου, τον οποίο 
κατά τα άλλα θα καταργού-
σε!!! Είναι επίσης χαρακτη-
ριστικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «τηρεί 
σιγή ιχθύος» όσον αφορά 
στο αντιασφαλιστικό νομο-
σχέδιο για τον ΕΦΚΑ, που 
έχει αναρτήσει το υπουρ-
γείο εργασίας στην διαβού-
λευση, θα αναφερθούμε 
παρακάτω. Υπενθυμίζουμε, 
ο ΕΦΚΑ είναι δημιούργημα 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Η δημαγωγία και η υπο-
κρισία του επίσης δεν έχουν 
όρια, αφού πρόσφατα είχε 
το θράσος να καταθέσει 
στην Βουλή τροπολογία για 
την μη φορολόγηση των 
αναδρομικών, όταν όλα τα 
προηγούμενα χρόνια που 
ήταν στην κυβέρνηση, ποτέ 
δεν μας τα απέδωσε.

Χρειάζεται πραγματικά 
περίσσιο θράσος να μιλάει 
σήμερα για τις περικοπές,  

όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και ο τότε υπουργός 
εργασίας Κατρούγκαλος, 
δίχως καμιά νομοθετική 
διάταξη με πλήρη αυθαιρε-
σία, είχαν κόψει το 50% των 
επικουρικών συντάξεων 
εκατοντάδων χιλιάδων 
συνταξιούχων, από εκεί που 
τις είχαν σφαγιάσει κατά το 
μισό οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις.

Η πρωτοβουλία γι’ αυτές 
τις παρεμβάσεις  πάρθηκε  
από την κλαδική του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, το λεγόμενο δίκτυο 
συνταξιούχων και ορισμένα 
Συνταξιουχικά σωματεία 
των πρώην ΔΕΚΟ, όπου 
στις διοικήσεις τους κατά 
πλειοψηφία βρίσκονται συν-
δικαλιστές, που και πρώτα 
στο εργατικό κίνημα και 
τώρα στο συνταξιουχικό με 
συνέπεια υπηρέτησαν και 
υπηρετούν τον εργοδοτικό- 
κυβερνητικό συνδικαλισμό.

Αυτές τις ημέρες που 
γράφεται η εισήγηση, η 
κυβέρνηση ετοιμάζεται να 
καταθέσει στην Βουλή νέο 
νομοσχέδιο για την αναδι-
οργάνωση του ΕΦΚΑ, μετά 
την εφαρμογή του νόμου 
πού πρόσφατα ψήφισε για 
την ιδιωτικοποίηση των επι-
κουρικών συντάξεων και τη 
λειτουργία του ΤΕΚΑ 
(ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙ-
ΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ). 
Πρόκειται για ένα νέο 
έκτρωμα, που θα συνεχίσει 
την αποδόμηση του συστή-
ματος κοινωνικής ασφάλι-
σης, με στόχο την τελική 
κατεδάφιση του όποιου κοι-
νωνικού της χαρακτήρα 
απέμεινε.

Με το ν/σ προβλέπεται η 
πρόσληψη για πρώτη φορά 
στον ΕΦΚΑ διευθυντικών 
στελεχών από τον ιδιωτικό 
τομέα, μετά από την ανάθε-
ση της έκδοσης συντάξεων 
σε δικηγόρους και λογι-
στές, πριν από μερικούς 
μήνες. Εισάγει πειθαρχικές 
διαδικασίες τρομοκρατίας 
για τους υπαλλήλους του 
οργανισμού, με ελεγκτικά 
όργανα εισαγγελείς και 
δικαστικούς. Ετοιμάζει εται-
ρία, η οποία θα διαχειρίζε-
ται και θα «αξιοποιεί» την 
περιουσία του οργανισμού, 
που υπολογίζεται σε 1.5 
δισεκ. ευρώ. Ουσιαστικά θα 
αναλάβει να την ξεπουλήσει 
σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Ένα πολύ σοβαρό πρό-
βλημα, που μαζί με τα άλλα 
που έχουμε στο επίκεντρο 
του μετώπου της πάλης 
μας, όπως υγεία, συντάξεις 
και όσα περιλαμβάνονται 
στο διεκδικητικό μας πλαί-
σιο, είναι αυτό της ακρί-
βειας, που δεν θα είναι προ-
σωρινό. Το επόμενο διάστη-
μα θα διογκώσει τις δυσκο-
λίες των εργαζομένων, των 
συνταξιούχων, συνολικά 
του λαού που ήδη υποφέ-
ρει... Στις διεκδικήσεις μας 
να προτάσσουμε το επιτα-
κτικό αίτημα της αύξησης 
των συντάξεων…

Στην Εκτελεστική Επι-
τροπή  της Ομοσπονδίας 
θεωρήσαμε πως… χρειάζε-

ται να συντάξουμε ένα βοη-
θητικό κείμενο για τα σωμα-
τεία μας, με μια σειρά απα-
ντήσεις και εξηγήσεις… 
γύρω από τις αλλαγές που 
έχουμε στις συντάξιμες 
αποδοχές, στις προϋποθέ-
σεις για τον υπολογισμό 
των συντάξεων και σε άλλα 
σχετικά ζητήματα, που 
μπαίνουν από ερωτήματα 
των συνταξιούχων.

Για το 20λεπτο έχουμε 
δρομολογήσει μια πορεία 
ενεργειών για πίεση στην 
κυβέρνηση από κοινού με 
τις άλλες δικαιούχες οργα-
νώσεις… συνάντηση με τον 
υπουργό για την κατάθεση 
του κοινού υπομνήματος 
των σωματείων από όλη την 
χώρα για το τόσο σοβαρό 
για εμάς αυτό θέμα. Θα 
επιμείνουμε στην συνάντη-
ση και σε συγκεκριμένες 
απαντήσεις, που θα λύσουν 
το πρόβλημα άμεσα, επίσης 
θα κοινοποιήσουμε το αίτη-
μά μας στα κόμματα και θα 
μελετήσουμε με νομικούς 
την αποστολή εξώδικου 
προς τον υπουργό.

Στο συνέδριο θέσαμε μια 
σειρά ζητήματα, που αφο-
ρούν την καλύτερη οργά-
νωση της δουλειάς μας και 
αφορούν στη μαζικοποίηση 
των σωματείων μας, στην 
ανάπτυξη τις δράσης 
τους…

Να εξετάσουμε πιο 
συγκεκριμένα τα παρακά-
τω: που έχει φθάσει η οργά-
νωση του κάθε σωματείου 
σε κάθε περιοχή, πόσα είναι 
τα μέλη του σε σχέση με 
τον αριθμό των συνταξιού-
χων στον νομό. Σε ποια 
σωματεία έχουμε  παραρτή-
ματα. Ποια είναι η σχέση 
και σε πιο επίπεδο βρίσκε-
ται η συνεργασία των 
σωματείων μας με αυτά 
που συμμετέχουν στην ΣΕΑ 
σε κάθε νομό.  Αν αυτά τα 
θέματα έχουν μπει για 
συζήτηση στα ΔΣ των 
σωματείων. Τα σωματεία 
μας σε κάθε περιοχή να 
κάνουν έκθεση με καταγρα-
φή και να μας δώσουν τις 
εκτιμήσεις τους για αυτά τα 
θέματα μέχρι τον μήνα 
Μάρτη.

Σε αυτή την προοπτική, 
μια πρώτη σκέψη είναι να 
οργανώσουμε συσκέψεις 
με τα σωματεία της ΣΕΑ σε 
κάθε περιφέρεια στις αρχές 
της Άνοιξης. Οι συσκέ-
ψεις αυτές να οργανωθούν 
από τις τρείς βασικές ομο-
σπονδίες, με κοινές εισηγή-
σεις και παρεμβάσεις προε-
τοιμασμένες, εξασφαλίζο-
ντας την συμμετοχή όλων 
των μελών των ΔΣ των 
σωματείων της ΣΕΑ σε κάθε 
περιοχή.

Η  προετοιμασία των 
εκτιμήσεων και εισηγήσεων 
για συζήτηση στα ΔΣ των 
δικών μας σωματείων να 
αρχίσει από τώρα.

Για να στηρίξουμε αυτή 
την προσπάθεια, θα προ-
τείνουμε να οργανωθεί 
μέσα από τις εφημερίδες 
των ομοσπονδιών που 
συνεργάζονται στην ΣΕΑ 
ανάλογη αρθρογραφία, 

καθώς και κοινή συνέντευ-
ξη των προέδρων των  
ομοσπονδιών  ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, 
ΠΟΠΣ με αυτό το θέμα, 
που να δημοσιευθεί στις 
εφημερίδες των ομοσπον-
διών.

Επίσης να μπει καθήκον 
σε όλα τα σωματεία μας να 
συγκεντρώσουν στοιχεία 
στον νομό τους για ορισμέ-
να ιδιαίτερα ζητήματα. Πχ 
την κατάσταση που επικρα-
τεί γύρω από τις δομές 
ευγηρίας, που υπάρχουν, 
αν υπάρχουν. Σε ποια βάση 
αυτές λειτουργούν, δηλαδή 
δημόσιες ή ιδιωτικές και σε 
ποια κατάσταση βρίσκο-
νται. Ακόμη να διαμορφώ-
σουμε αντικειμενική εικόνα 
για τις δομές υγείας και για 
τις ανάγκες. Ανάλογη δου-
λειά να κάνουν για τα  ΚΑΠΗ 
με παρεμβάσεις στους 
Δήμους.

Να δούμε ορισμένες 
περιοχές με ξεχωριστές 
ανάγκες, όπως αυτές που 
είναι βόρεια για τη θέρμαν-
ση και να διαμορφώσουμε 
κατά τόπους ανάλογα αιτή-
ματα.  Να μελετήσουμε με 
βάση την προηγούμενη  
πείρα μας αιτήματα, με τα 
οποία θα προβάλουμε τη 
διεκδίκηση προγραμμάτων 
κοινωνικού-θεραπευτικού 
τουρισμού.

Υπενθυμίζουμε ότι από 
τα επείγοντα προβλήματα 
που πρέπει να λύσουμε, 
είναι η δημιουργία των 
σωματείων στον νομό Θεσ-
σαλονίκης- στα πρότυπα 
της Αττικής- και η ίδρυση 
σωματείων στους νομούς 
Ξάνθης, Φλώρινας, Γρεβε-
νών.

Για το επόμενο διάστημα 
να δούμε μια σειρά δράσεις 
των σωματείων μας και 
κεντρικά της ομοσπονδίας 
και της ΣΕΑ για τα παραπά-
νω προβλήματα... Το πρό-
γραμμα αυτό να έχει όριο 
χρονικής διάρκειας μέχρι 
την Πρωτομαγιά…

Επίσης να είμαστε σε 
αγωνιστική ετοιμότητα για 
κινητοποιήσεις ενάντια στις 
κυβερνητικές αποφάσεις να 
προωθήσει τις αντεργατι-
κές πολιτικές της, όπως 
αναφέρονται πιο πάνω 
(ΕΦΚΑ), αλλά και για την 
υγεία (Νέο ιδιωτικοποιημέ-
νο ΕΣΥ- ανατροπή του 
ρόλου του ΕΟΠΥΥ) και 
άλλα.

Τόσο η ΣΕΑ όσο και τα 
σωματεία μας το επόμενο 
διάστημα με κάθε τρόπο 
να πιέσουμε την κυβέρνη-
ση για την καταβολή όλων 
των αναδρομικών (διορ-
θώσεις κύριων και επικου-
ρικών, 13ης και 14ης 
σύνταξης) γενικά και ειδι-
κά στους χαμηλοσυνταξι-
ούχους, που δεν έχουν 
πάρει τίποτα, την άμεση 
κατάργηση της βασικής 
«εισφοράς αλληλεγγύης», 
την απόδοση του 0,5% του 
ΑΕΠ. Να απαιτήσουμε 
αποφασιστικά αυτά να 
δοθούν τώρα… 

Συνεδρίαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας στις 1/2/2022
Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής

στην κυβερνητική πολιτική, που τους οδηγεί στο ξεκλήρισμα.
- Οι πυρόπληκτοι, σεισμόπληκτοι, πλημμυρόπληκτοι σε 

κάθε περιοχή της χώρας, με την οργανωμένη αγωνιστική δράση 
τους, έθεσαν τη μομφή τους προς την κυβέρνηση, που στην 
ουσία δεν παίρνει κανένα σοβαρό μέτρο για να τους βοηθήσει.

- Κι ασφαλώς παρόμοιες μομφές έχουν καταθέσει πριν λίγο 
καιρό οι εργαζόμενοι στην e-food, ξανά στις COSCO και ΛΑΡΚΟ, 
στις τηλεπικοινωνίες και άλλες επιχειρήσεις,

Από τη μορφή αυτής μομφής, που είναι και η πιο ουσιαστική, 
εκφράζει την πραγματική εργατική και λαϊκή αντίθεση στις πολι-
τικές αυτές, δεν γλίτωσε, ούτε θα γλιτώσει καμία κυβέρνηση, 
κανενός προσήματος και αυτοπροσδιορισμού, όσες μανούβρες, 
όσους αστικούς πολιτικαντισμούς κι αν επιστρατεύει για να 
ξεγελά τους εργάτες και το λαό. Μομφή, που όταν έρθει η 
ώρα, θα ψηφιστεί από το λαό στο λαϊκό κοινοβούλιο και θα 
θέσει στο περιθώριο όλους αυτούς, που υπηρετούν το σύστη-
μα και τους εντολείς τους.

συνέχεια από τη σελ. 1

Σήμερα, χάρη στις επιστημονι-
κές, τεχνολογικές και παρα-
γωγικές δυνατότητες, μπορεί 
να αντιμετωπιστεί η πανδημία 
και πλήθος άλλων ασθενειών. 
Χρειάζεται κατάργηση της 
εμπορευματοποίησης της 
Υγείας, να υπάρχει πρόσβαση, 
παροχή υπηρεσιών δωρεάν σ’ 
όλο τον λαό».

Παρεμβάσεις έκαναν επί-
σης ο πρόεδρος του Εργατι-
κού Κέντρου Πάτρας Δ. Μαρ-

μούτας, ενώ εκ μέρους των 
συνδικάτων της Αττικής μίλη-
σαν ο Σπύρος Κωνσταντάς, 
πρόεδρος του Συνδικάτου 
ΟΤΑ και ο Νίκος Μαυροκέφα-
λος, μέλος της Διοίκησης του 
Εργατικού Κέντρου Αθήνας 
και της Εκτελεστικής Γραμμα-
τείας του ΠΑΜΕ.

Στην κινητοποίηση συμμε-
τείχε πολυμελής αντιπροσω-
πεία της ΚΕ του ΚΚΕ, με επικε-
φαλής τον Γενικό της Γραμμα-
τέα, Δ. Κουτσούμπα.

Της... σύνταξης
Πολιτικάντικη μομφή στα έδρανα 
της βουλής και αγωνιστική μομφή 

στους δρόμους των αγώνων

ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ
Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα 29/1/2022

συνέχεια από τη σελ. 1
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Η Συντονιστική Επιτρο-
πή Αγώνα (ΣΕΑ) που 
εκπροσωπεί 260 πρωτο-
βάθμια σωματεία των 
συνταξιούχων σε όλη τη 
χώρα, θεωρεί απαράδεκτη 
την ενέργεια της κυβέρνη-
σης να ψηφίσει στην Βουλή 
πράξη νομοθετικού περιε-
χομένου, που αφορά την 
ρύθμιση καταβολής των 
αναδρομικών στην Εφορία.

Είναι γνωστό ότι όλες οι 
προηγούμενες και η σημε-
ρινή κυβέρνηση με τις προ-
κλητικές και απαράδεκτες 
αποφάσεις τους, περιέκο-
ψαν τις 13η και 14η και τις 

κύριες και επικουρικές 
συντάξεις, ενώ, κάτω από 
την πίεση της δράσης του 
συνταξιουχικού κινήματος, 
υποχρεώθηκαν και επέ-
στρεψαν ένα μέρος των 
αναδρομικών από τα παρα-
πάνω παρακρατηθέντα σε 
περιορισμένο αριθμό 
συνταξιούχων με πολιτική 
απόφαση… το συνολικό 
τίμημα αυτών των περικο-
πών που συνεχίζονται, 
υπολογίζεται γύρω στα 8.5 
δις ευρώ για κάθε χρόνο, 
όπου η σημερινή κυβέρνη-
ση συνεχίζει. Τώρα… έρχε-
ται με την άδικη φορολό-

γηση των αναδρομικών, 
που καταβάλλονται μετά 
από αρκετά χρόνια άτοκα, 
σε μια περίοδο που, πέραν 
των άλλων, η ακρίβεια μας 
παίρνει τα υπόλοιπα, να 
πάρει πίσω έστω και αυτά 
τα λίγα χρήματα. Μας 
κάνει όμως την χάρη να 
κάνει ρύθμιση καταβολής 
των αναδρομικών μέχρι και 
48 δόσεις, που όσοι προ-
σφύγουν σε αυτή θα πλη-
ρώσουν νέα επιτόκια 6% 
κάθε

χρόνο!!! Αυτά τα ποσά, 
ενώ θα έπρεπε να κατα-
βληθούν σε όλους τους 
συνταξιούχους με τον τόκο 
καθυστέρησης πέντε χρό-
νων και να μην πληρώσει 
κανένας φόρο, η κυβέρνη-
ση κάνει ακριβώς το αντί-
θετο. Ντροπή.

Καλούμε την κυβέρνηση 
να σταματήσει την επαί-
σχυντη διαδικασία, να μην 
προβεί σε καμιά φορολό-
γηση των αναδρομικών 
από όπου και αν αυτά τα 
ποσά προκύπτουν, αφού 
αυτά καταβάλλονται μετά 
από μεγάλο χρονικό διά-
στημα στους συνταξιού-
χους ατόκως.

Οι συνταξιουχικές οργα-
νώσεις δεν θα το βάλουν 
κάτω και με τον αγώνα 
τους θα διεκδικήσουν ότι 
άδικα έχει αφαιρεθεί από 
τους συνταξιούχους όλα 
αυτά τα χρόνια. Σταματή-
στε όλη αυτή την κοροϊδία 
και δώστε τώρα αυξήσεις 
σε όλες τις συντάξεις.

Για άλλη μια φορά, 
από τις πάμπολλες, οι 
υγειονομικοί βρέθηκαν 
στο δρόμο του αγώνα, 
διεκδικώντας την ικανο-
ποίηση των αιτημάτων 
τους, λύσεις στα σοβαρά 
προβλήματα, κάλυψη των 
ελλείψεων που αντιμετω-
πίζει το δημόσιο σύστημα 
υγείας, ώστε να μπορούν 
«να κάνουν καλά τη δου-
λειά τους», να περιθάλ-
πουν σωστά τους ασθε-
νείς από τον κορονοϊό και 
τις άλλες αρρώστιες.

Προχώρησαν σε κινη-
τοποιήσεις, συγκεντρώ-
σεις και συλλαλητήρια σε 
όλη τη χώρα. Οι εργαζό-
μενοι σε όλα τα δημόσια 
νοσοκομεία διατράνωσαν 
τη θέλησή τους να συνε-
χίσουν και να κλιμακώ-
σουν τους αγώνες τους 
μαζί με τον λαό, για την 
ουσιαστική ενίσχυση του 
δημόσιου ΕΣΥ, για την 
προστασία της υγείας 
του λαού και της δικής 
τους, για τη σωτηρία 
ζωών συνανθρώπων μας, 
για την υπεράσπιση του 
δικαιώματος των συνα-
δέλφων τους στην εργα-
σία, που η κυβέρνηση 
έθεσε σε αναστολή, με 
πρόσχημα το αν έμβολιά-
στηκαν ή όχι.

«Κανένας συμβιβα-
σμός με τη βαρβαρότητα 
στα νοσοκομεία!».

Δυο χρόνια μετά το 
ξέσπασμα της πανδημίας 
η κατάσταση στο δημό-
σιο σύστημα υγείας, αντί 
να βελτιώνεται, όπως με 
εξαιρετικά πιεστικά δείγ-
ματα- ειδικά με την επιμο-
νή των «σκληρών δει-
κτών» σε πολύ υψηλά 
νούμερα- απαιτεί η ανά-
γκη απόλυτα αποτελε-
σματικής αντιμετώπισης 
της πανδημίας- αλλά και 
των άλλων ασθενειών- 
αυτή χειροτερεύει με 
καθαρή, φανερή, απρο-
κάλυπτη και κυνική 
κυβερνητική ευθύνη.

Η κυβέρνηση μας λέει 
στα ίσια «δεν πά.. να 
πεθαίνετε. Σκασίλα μου. 

Εγώ λεφτά για την υγεία 
δεν δίνω, ότι και να γίνει. 
Μέτρα προφύλαξής σας 
δεν πρόκειται να πάρω, 
ότι και να λέτε». Όπως 
άλλωστε το έκφρασε ο 
Άδωνις πριν καιρό «μη 
σώσουν και εμβολια-
στούν». Ή όπως το είπε κι 
ο έτερος κυβερνητικός 
Καπαδόκης, πρόσφατα 
αναφερόμενος στους 
θανάτους, «ε ας μην 
κάνουμε την τρίχα τροι-
χιά!!!».

Αυτή τη βαρβαρότητα, 
που κυριαρχεί στο κυβερ-
νητικό σκεφτικό, κατάγ-
γειλαν οι υγειονομικοί και 
πάλι με τις κινητοποιή-
σεις τους. Το ίδιο σκεφτι-
κό που χαϊδεύει τις τσέ-
πες των επιχειρηματιών 
στην υγεία, που εν μέσω 
της τόσο θανατηφόρας 
αυτής πανδημίας, το 
μόνο που τους απασχολεί 
είναι τα κέρδη τους. Κι 
αυτοί μας λένε το ίδιο. 
«Δεν πα.. να πεθαίνετε, 
εμείς τα κέρδη μας 
μετράμε. Κι αν κάτι ελάχι-
στο κάνουμε για εσάς, θα 
το πληρωνόμαστε πολλα-
πλάσιο της αξίας του».

Στην ίδια … λογική με 
την οποία η κυβέρνηση- 
με νομοθετική ρύθμιση 
που πέρασε μέσα σ’ αυτή 
την οικτρή για το δημόσιο 
ΣΥ περίοδο- «επιτρέπει» 
στους γιατρούς των 
νοσοκομείων να χειρουρ-
γούν στις ιδιωτικές κλινι-
κές!! Στα δημόσια νοσο-
κομεία δεν μπορούν- η 
κυβέρνηση δεν τους αφή-
νει- να χειρουργούν, 
αφού αυτά έχουν αναβά-
λει ή ακυρώσει χιλιάδες 
επεμβάσεις, λόγω του ότι 
το υπουργείο τα έχει 
μετατρέψει σε μιας 
νόσου, αλλά στα ιδιωτικά 
χειρουργεία θα έχουν 
χρόνο, όρεξη και κουρά-
γιο να κάνουν επεμβά-
σεις, για να βοηθάνε 
βεβαίως- βεβαίως και 
στην αύξηση της κερδο-
φορίας των κλινικαρχών

Στην Αθήνα η συγκέ-
ντρωση έγινε έξω από το 

υπουργείο υγείας (τρο-
μάρα του) και συνεχίστη-
κε με πορεία στη βουλή, 
στην οποία συμμετείχαν 
και εργαζόμενοι από 
άλλους κλάδους, καθώς 
και η ΑΔΕΔΥ είχε προκη-
ρύξει στάση εργασίας.

Μιλώντας στους 
συγκεντρωμένους, η 
Αφροδίτη Ρέτζιου, πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας 
Ενώσεων Νοσοκομειακών 
Γιατρών Ελλάδας 
(ΟΕΝΓΕ) κατήγγειλε πως 
«η κυβέρνηση ετοιμάζε-
ται να ανοίξει τον δρόμο 
και σε άλλες απολύσεις 
με άλλα προσχήματα στο 
μέλλον… Δίνουμε υπό-
σχεση ότι δεν πρόκειται 
να επιτρέψουμε ούτε μία 
απόλυση συναδέλφου με 
πρόσχημα τον εμβολια-
σμό. Είναι υποκριτικό η 
κυβέρνηση να λέει ότι 
νοιάζεται για τους ασθε-
νείς και την ίδια ώρα να 
αναγκάζει το υγειονομι-
κό προσωπικό να γυρνά-
ει στη δουλειά άρρω-
στο».

«Η κυβέρνηση και η 
Επιτροπή ειδικών καλλι-
εργούν κλίμα εφησυχα-
σμού… λένε πως διανύ-
ουμε το τελευταίο μίλι 
της πανδημίας… όμως 
κάθε μέτρο από αυτό το 
μίλι αφήνει πίσω του 
πάνω από μία εκατόμβη 
νεκρών καθημερινά».

Στη συγκέντρωση 
μίλησαν εκ μέρους της 
ΑΔΕΔΥ ο Δ. Μπράτης και 
ο πρόεδρος της ΠΟΕ-
ΔΗΝ Μ. Γιαννάκος.

Οι εργαζόμενοι στις 
άλλες περιοχές συγκε-
ντρώθηκαν έξω από τα 
νοσοκομεία και τις ΥΠΕ, 
ενώ στη Θεσσαλονίκη 
έγινε και πορεία στο 
υπουργείο Μακεδονίας- 
Θράκης.

Ήδη τα συνδικάτα 
των υγειονομικών προ-
κήρυξαν Πανυγειονομι-
κή απεργία στις 23 Φλε-
βάρη, δύο χρόνια από το 
ξέσπασμα της πανδημί-
ας

Στις 26/1/22 συνεδρίασε 

για πρώτη φορά στο νέο 

έτος η διοίκηση της παγκό-

σμιας ομοσπονδίας συντα-

ξιούχων με τηλεσυνεδρία-

ση.

Στην συνεδρίαση πήραν 

μέρος οι σύμβουλοι της 

διοίκησης που εκλέχτηκαν 

στο 2ο συνέδριο που πραγ-

ματοποιήθηκε στην Μπο-

γκοτά της Κολομβίας το 

Φλεβάρη του 2019 και 

εκπροσωπούν τους συντα-

ξιούχους σε όλο τον 

κόσμο.

Η συζήτηση επικεντρώ-

θηκε στα προβλήματα των 

συνταξιούχων, στην επίθε-

ση που δέχονται από τις 

κυβερνήσεις σε όλα τους 

τα δικαιώματα. Κοινή διαπί-

στωση των μελών της διοί-

κησης ήταν ότι η επίθεση 

έχει τα ίδια χαρακτηριστι-

κά σε όλες τις χώρας, σε 

όλες τις οικονομικές περιό-

δους του καπιταλιστικού 

συστήματος και στην περί-

οδο της ανάπτυξης και 

στην περίοδο της κρίσης. 

Παντού έχουμε αύξηση 

των ορίων ηλικίας για 

συνταξιοδότηση, μείωση 

των συντάξιμων αποδο-

χών, των κοινωνικών παρο-

χών, των δαπανών για την 

υγεία, ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη, καθώς επίσης 

παραπέρα ιδιωτικοποίηση 

της κοινωνικής ασφάλισης 

σε όσες χώρες έχει ακόμη 

κοινωνικό χαρακτήρα.

Είναι φανερό ότι οι 

κυβερνητικές δυνάμεις και 

οι δυνάμεις του κεφαλαίου 

σε όλο τον κόσμο είναι 

συντονισμένες σε αυτή την 

κατεύθυνση. Αυτό που 

χρειάζεται να γίνει από τις 

δυνάμεις των συνταξιού-

χων, των εργαζομένων, 

των λαών για την υπερά-

σπιση των δικαιωμάτων 

τους, είναι η ένταση, η κλι-

μάκωση και ο καλύτερος 

συντονισμός της δράσης 

τους και σε διεθνές επίπε-

δο.

Στην συνεδρίαση απο-

φασίσθηκε για το επόμενο 

διάστημα να πραγματοποι-

ηθούν σε κάθε Ήπειρο 

συνδιασκέψεις για το 

συντονισμό την πάλης των 

συνταξιούχων σε όλο τον 

κόσμο. Επίσης συζητήθηκε 

η αντιπροσώπευση της 

Ομοσπονδίας μας στο 18ο 

συνέδριο της Παγκόσμιας 

Συνδικαλιστικής Ομοσπον-

δίας (ΠΣΟ)- της οποίας 

είναι μέλος-, που θα πραγ-

ματοποιηθεί στην Ρώμη 

στις 6/7/8 Μάη 2022.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Κινητοποιήσεις την 1η Φλεβάρη

Οι βάσεις των 
ΗΠΑ και του 
ΝΑΤΟ στη χώρα 
μας είναι κίνδυ-
νος για το λαό. 
Να κλείσουν και 
να φύγουν τώρα. 
Όχι στη συμφω-
νία Ελλάδας- ΗΠΑ

Παγκόσμια Ομοσπονδία Συνταξιούχων

ΣΕΑ: Δελτίο τύπου για την απαράδεκτη 
φορολόγηση των αναδρομικών 

των συνταξιούχων
Αθήνα 2/2/2022



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Δελτίο Τύπου 7/2/2022

Να σταματήσει τώρα η βία και τρομο-
κρατία της κυβέρνησης ενάντια στον 
αγώνα των εργατών της COSCO.

H Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ 
εκφράζει την πλήρη συμπαράσταση στον 
δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στην πολυ-
εθνική COSCO και χαιρετίζει τα παιδιά και 
τα εγγόνια της, που αγωνίζονται, έτσι 
όπως χρειάζεται να αγωνίζεται η εργατική 
τάξη για τα δίκαια αιτήματά της.

O αγώνας των εργαζομένων είναι πέρα 
για πέρα δίκαιος, όπως κάθε αγώνας της 
εργατικής τάξης. Από την πείρα της ζωής 
μας γνωρίζουμε ότι σε αυτό το άδικο εκμε-
ταλλευτικό σύστημα τίποτε δεν έχει χαρι-
στεί, που σήμερα με την στήριξη όλων των 
κυβερνήσεων συγκεντρώνει νέα αμύθητα 
πλούτη, την στιγμή που οι εργαζόμενοι 
υποχρεώνονται να ζουν στην φτώχια και 
την ανέχεια.

Ξέρουμε ότι μόνο το ιερό πεζοδρόμιο 
του αγώνα, με σκληρή ταξική πάλη έδωσε 
αποτελέσματα και λύθηκαν δίκαια προβλή-
ματα των εργατών. Αυτόν τον αγώνα 
φοβούνται οι κυβερνήσεις, τα μονοπώλια, 
η μεγαλοεργοδοσία, γι αυτό έστειλαν τις 
ορδές της καταστολής να σπάσουν τον 
δίκαιο αγώνα των εργατών, για να συνεχί-
ζουν ανενόχλητοι την άγρια εκμετάλλευσή 
τους.

Αυτός ο αγώνας χρειάζεται τώρα την 
στήριξη, την συμπαράσταση και την αλλη-
λεγγύη σύσσωμης της Εργατικής Τάξης. 
Οι εργαζόμενοι, που είναι οι μόνοι παρα-
γωγοί του πλούτου, έχουν δικαίωμα να 
έχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 
κανονικά ωράρια, εργασία με δικαιώματα 
και αυτό δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Κάθε 
νίκη σε ένα κλάδο εργαζομένων είναι νίκη 
για όλη την Εργατική τάξη.

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας κατα-
δικάζει την βία και την τρομοκρατία της 
κυβέρνησης και την καλεί να αποσύρει 
τώρα τις δυνάμεις, τις ορδές καταστολής 
από το λιμάνι. Η τρομοκρατία δεν θα περά-
σει.
Ανακοίνωση για τους εργαζόμενους 

της ΛΑΡΚΟ
Η κυβέρνηση της ΝΔ εφαρμόζοντας 

πιστά την στρατηγική του μεγάλου κεφα-
λαίου στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης 
για τα κέρδη των πολυεθνικών, προετοιμά-
ζει το έδαφος να παραδώσει την ΛΑΡΚΟ 
στους ιδιώτες επενδύτες χωρίς εργαζόμε-
νους και δικαιώματα.

Έτσι την 1η Φλεβάρη σε μια αιφνιδιαστι-
κή αντεργατική κατεύθυνση απέστειλε 
σχέδιο, όπου προτίθεται να απολύσει το 
σύνολο των εργαζόμενων άμεσα και μάλι-
στα απαιτώντας να φύγουν από τον οικι-
σμό, που διαμένουν εδώ και χρόνια.

Εμείς οι συνταξιούχοι από την εμπειρία 
μας γνωρίζουμε τους αγώνες και την 
συμπαράσταση που έδωσαν τα προηγού-
μενα χρόνια, απέναντι σε όλες τις κυβερ-
νήσεις για να παραμείνει η ΛΑΡΚΟ ανοιχτή 
με όλους τους εργαζόμενους, με πλήρη 
μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Αυτό απαιτούμε και σήμερα από την 
Κυβέρνηση της ΝΔ.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους 
εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ.

Προς το Σωματείο εργαζομένων στα 
Πετρέλαια Καβάλας

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας 
εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση της 
στον δίκαιο αγώνα σας. Καταδικάζει και 
καταγγέλλει την εκδικητική και τρομοκρα-
τική ταχτική της διοίκησης της εταιρίας, 

την απόλυση της διοίκησης του σωματείου 
και δεκάδων άλλων συναδέλφων. Καταδι-
κάζουμε και καταγγέλλουμε  την κάλυψη 
που της προσφέρει η κυβέρνηση και ο 
κρατικός μηχανισμός, την χρησιμοποίηση 
της κρατικής βίας εναντίον σας.

Απαιτούμε την άμεση επαναπρόσληψη 
όλων των απολυμένων συναδέλφων και 
την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, τα 
οποία θεωρούμε και δίκαια και σωστά.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ ΝΑΟΥΣΑΣ

Με μαζική συμμετοχή των συνταξιού-
χων πραγματοποιήθηκε χτες το πρωί η 
κινητοποίηση που οργάνωσαν τα σωματεία 
συνταξιούχων ΙΚΑ και ΟΑΕΕ στο Νοσοκο-
μείο και στο Κέντρο Υγείας Νάουσας.

Η κινητοποίηση είχε διπλό περιεχόμενο. 
Ανέδειξε αφενός την τραγική κατάσταση 
στις δομές Υγείας εν μέσω πανδημίας, 
αφετέρου τις ξεδιάντροπες περικοπές 
συντάξεων χηρείας και αναπηρίας.

Οι συνταξιούχοι κατήγγειλαν την επικίν-
δυνη πολιτική της τωρινής και των προη-
γούμενων κυβερνήσεων, που όπως είπαν 
έχουν αποδεκατίσει τα δημόσια νοσοκο-
μεία και τις δομές Υγείας, κλείνοντας 
νοσοκομεία, εφαρμόζοντας τις Συμπράξεις 
Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα, μειώνοντας 
για άλλη μια φορά τη χρηματοδότηση της 
Υγείας και κρατώντας σε αναστολή χιλιά-
δες υγειονομικούς με το πρόσχημα του 
εμβολιασμού.

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε στο 
Κέντρο Υγείας Νάουσας, όπου έφτασαν με 
πορεία. Εκεί επιδόθηκε το υπόμνημα με τις 
διεκδικήσεις των σωματείων για ουσιαστι-
κά μέτρα ενίσχυσης της δημόσιας Υγείας 
και της προστασίας από την πανδημία.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Ψήφισμα της συγκέντρωσης διαμαρτυ-
ρίας συνταξιούχων που πραγματοποιήθη-
κε στις 12/1/2022 στην Κυπαρισσία και 
εγκρίθηκε ομόφωνα :

«Εμείς οι συνταξιούχοι της Τριφυλίας 
που συγκεντρωθήκαμε έξω από τα γρα-
φεία του ΙΚΑ στην Κυπαρισσία, ανταποκρι-
νόμενοι στο κάλεσμα της ΣΕΑ των Συνταξι-
ουχικών Οργανώσεων Ελλάδας, διαμαρτυ-
ρόμαστε για την δύσκολη κατάσταση που 
βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, με τις 
χαμηλές και πετσοκομμένες συντάξεις 
μας, την μεγάλη ακρίβεια στα βασικά είδη 
πρώτης ανάγκης, τους υπέρογκους 
φόρους, τους καθημερινούς θανάτους 
συνανθρώπων μας με την υποβάθμιση της 
δημόσιας υγείας.

Είμαστε οργισμένοι με τα ψίχουλα που 
υποσχέθηκε η κυβέρνηση σε ορισμένους 
χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ μοιράζει εκα-
τομμύρια σε κλινικάρχες, σε μεγαλοκανα-
λάρχες, σε τράπεζες.

Κάνουμε καθαρό στους πάντες, παλιούς 
και νέους κυβερνώντες, ότι με φιλοδωρή-
ματα δεν μας κοροϊδεύουν, αγωνιζόμαστε, 
απαιτούμε και διεκδικούμε όλα όσα άδικα 
μας έχετε αφαιρέσει».

Η Επιτροπή ζήτησε να παραδώσει το 
ψήφισμα στη διοίκηση του ΕΦΚΑ Κυπαρισ-
σίας η οποία αρνήθηκε να το παραλάβει, 
οπότε το τοιχοκόλλησε στον Πίνακα ανα-
κοινώσεων της υπηρεσίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13/01/2022

Σωματεία του υγειονομικού προσωπι-

κού του Νοσοκομείου Βόλου μαζί με εργα-
τικά και συνταξιουχικά σωματεία της περι-
οχής πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί 
δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας, στην 
είσοδο του Νοσοκομείου, για να παρθούν 
ουσιαστικά μέτρα προστασίας της Υγείας.

Διαμαρτυρήθηκαν για τις τεράστιες 
ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές που 
υπάρχουν στο Νοσοκομείο αλλά και για 
την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας 
από την πλευρά της κυβέρνησης η οποία 
θεωρεί την Υγεία του λαού κόστος που 
εμποδίζει την ανάπτυξη της κερδοφορίας 
των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. 

Στηλίτευσαν την διαχρονική πολιτική 
της εμπορευματοποίησης της Υγείας που 
ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις και μας 
έχει οδηγήσει στο σημερινό χάλι.

Με την σημερινή κινητοποίηση διαμαρ-
τυρίας στην είσοδο του Νοσοκομείου 
Βόλου απαίτησαν να δοθεί άμεσα λύση 
για:

- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου, πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης 
ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού προσωπι-
κού και κάλυψη όλων των κενών οργανικών 
θέσεων στο Νοσοκομείο Βόλου και τα 
Κέντρα Υγείας της Μαγνησίας.

- Να επιστρέψουν άμεσα στη δουλειά οι 
υγειονομικοί που βρίσκονται σε αναστολή. 
Επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας.

- Καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρε-
άν εμβολιασμού, με εξαντλητική ενημέρω-
ση, πλήρη προληπτικό έλεγχο και σταθερή 
παρακολούθηση των εμβολιασμένων στο 
πλαίσιο ενός ενισχυμένου συστήματος 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

- Άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας 
στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία και 
στο Πανεπιστήμιο. Τώρα να εξασφαλι-
στούν κατάλληλες αίθουσες, να αραιώ-
σουν οι μαθητές στις τάξεις, να εξασφαλι-
στεί η καθαριότητα, να γίνουν προσλήψεις 
εκπαιδευτικών και εργαζομένων με βάση 
τα πραγματικά κενά και τις ανάγκες.

- Επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ σε 
όλους τους εργαζόμενους, με αποκλειστι-
κή επιβάρυνση του κράτους και των εργο-
δοτών.

Στη συνέχεια μοιράστηκε στους επισκέ-
πτες του νοσοκομείου η ανακοίνωση των 
σωματείων, συνταξιουχικών οργανώσεων 
και φορέων που συμμετείχαν στην κινητο-
ποίηση και στο τέλος κρεμάστηκε στο 
είσοδο του Νοσοκομείο τεράστιο πανό με 
τα αιτήματα τους.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΙΚΑ- ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)- ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Κινητοποίηση στην είσοδο του Κέντρου 

Υγείας Καρδίτσας το πρωί της 
Πέμπτης 13/1/2022 πραγματοποίησαν οι 
Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώ-
σεις Καρδίτσας (ΙΚΑ- Δημοσίου- ΟΑΕΕ) 
στο πλαίσιο της μέρας δράσης για την 
Υγεία, διεκδικώντας μέτρα για την πανδη-
μία και ουσιαστική θωράκιση του δημόσιου 
συστήματος υγείας. Στην κινητοποίηση 
συμμετείχαν η Ένωση Νοσοκομειακών Για-
τρών και Κέντρων Υγείας Καρδίτσας, ο 
Σύλλογος Εργαζομένων ΚΥ Καρδίτσας, ο 
Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ, το Νομαρχι-
ακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ, το Σωματείο Εμποροϋ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαί-
ου, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/θμιας 
Εκπαίδευσης, η ΕΟΑΣΚ, ο Σύλλογος Γυναι-
κών Καρδίτσας, το Παράρτημα Καρδίτσας 
Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, το 
Νομαρχιακό Σωματείο ΑΜΕΑ.

Στην συγκέντρωση χαιρέτησαν ο Πρόε-

δρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου 
Κέντρων Υγείας Ν. Καρδίτσας Εκτορας 
Γάζος ο οποίος αναφέρθηκε στα οξυμένα 
προβλήματα του Νοσοκομείου και στην 
απαράδεκτη ενέργεια της Διοίκησης του 
να καλέσει σε απολογία για παράβαση 
καθήκοντος υγειονομικούς για την αποτυ-
χία του προγράμματος εμβολιασμού κατ’ 
οίκον. Στη συνέχεια η γραμματέας του 
Συλλόγου Εργαζομένων Κ.Υ Καρδίτσας 
Πόπη Μπούτα στον χαιρετισμό της ανα-
φέρθηκε στα πολλά προβλήματα του Κ.Υ.- 
Πολυιατρείων εξαιτίας της υπστελέχωσης, 
της έλλειψης εξοπλισμού και της κτιριακής 
υποδομής του.

Χαιρετισμό εκφράζοντας την υποστήρι-
ξη των φορέων τους στην κινητοποίηση 
απηύθυναν η αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
Γυναικών Καρδίτσας (Μέλος ΟΓΕ) Κλεοπά-
τρα Ζούκα και ο Πρόεδρος του ΝΤ της 
ΑΔΕΔΥ Αποστόλης Ταξιάρχης.

Η πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιού-
χων ΙΚΑ Ελένη Καρυά στην ομιλία της 
μεταξύ των άλλων τόνισε: «Η εκρηκτική 
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω 
της πανδημίας και της διαχείρισής της από 
την κυβέρνηση, μας βγάζει και πάλι στο 
δρόμο για να ορθώσουμε το ανάστημά μας 
και να οργανώσουμε την πάλη για την προ-
στασία της υγείας και της ζωής μας…

Στο νοσοκομείο Καρδίτσας όλες οι κλι-
νικές υπολειτουργούν… Το Κέντρο Υγείας 
Καρδίτσας είναι φάντασμα της δομής που 
στα προ κρίσης χρόνια εξυπηρετούσε 
χιλιάδες ασφαλισμένους…

Ενώνουμε τη φωνή μας με τους υγειο-
νομικούς, δυναμώνουμε τις διεκδικήσεις 
μας για μέτρα προστασίας από την πανδη-
μία».

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ «Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΒΦΛ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 πραγ-
ματοποιήθηκε σύσκεψη σωματείων και 
φορέων μετά από κάλεσμα του σωματείου 
εργαζομένων στα πετρέλαια και άλλων 
εργατικών σωματείων του νομού Καβάλας.

Το σύνολο των συμμετεχόντων, που 
υπογράφουμε αυτό το δελτίο τύπου, συμ-
φωνούμε στα παρακάτω:

Δηλώνουμε τη στήριξη και την αλληλεγ-
γύη μας, την αγωνιστική μας συμπαράταξη 
στον πολύμηνο αγώνα των εργαζομένων 
στα πετρέλαια Καβάλας, στα δίκαια αιτή-
ματά τους.

Ο αγώνας των εργαζομένων στα πετρέ-
λαια ενάντια στις απολύσεις, στις συνδικα-
λιστικές διώξεις, στην ποινικοποίηση των 
κινητοποιήσεών τους μας αφορά όλους. 
Τέτοια χτυπήματα εκδηλώνονται σε πολ-
λούς κλάδους και χώρους δουλειάς στο 
νομό, στην περιοχή, σε όλη την Ελλάδα.

Συνολικά είναι στο στόχαστρο η λαϊκή 
οικογένεια, τα δικαιώματα και οι ανάγκες 
μας, η συνδικαλιστική πάλη. Τσακίζονται 
με την ακρίβεια, με τους αντεργατικούς 
νόμους όλων των κυβερνήσεων, με τον 
εκτρωματικό νόμο «Χατζηδάκη», με τη 
φοροληστεία. Έτσι φτωχαίνουν, απολύο-
νται και διώκονται οι εργάτες, οι υπάλλη-
λοι, οι μικροί επαγγελματίες και αγρότες, 
οι συνταξιούχοι, η νεολαία, για να κερδί-
ζουν μια χούφτα εργοδότες, όπως η «Ener-
gean».

Η σύσκεψή μας ανέδειξε ότι ένα από τα 
μεγαλύτερά μας όπλα είναι η αλληλεγγύη, 
ο συντονισμός, η κοινή πάλη. Καλούμε σε 
ακόμα μεγαλύτερη έκφρασή τους κάθε 
εργατολαϊκό φορέα, σε όλη την Ελλάδα, 
με κάθε πρόσφορη μορφή. Θα ενημερώ-

Η Ομοσπονδία και δεκάδες σωματεία - μέλη της εξέφρασαν την υποστήριξη και αλληλεγγύη τους στους αγώνες 
των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ, στην COSCO και στα πετρέλαια Καβάλας με ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Επίσης 
καταδίκασαν την τροπολογία για την διπλή φορολόγηση των αναδρομικών, που αποδόθηκαν σε συνταξιούχους.



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
σουμε με κάθε τρόπο τις πόλεις και τους 
κλάδους μας, όλους τους εργαζόμενους, 
σε αυτές τις κατευθύνσεις το άμεσο επό-
μενο διάστημα.

Καλούμε όλο το λαό, τους φορείς του 
εργατικού και του λαϊκού κινήματος της 
Καβάλας:

- Σε συλλαλητήριο την Πέμπτη 27 Ιανου-
αρίου 2022 στις 6 μ.μ. το απόγευμα

- Σε συναυλία αλληλεγγύης που σχεδιά-
ζεται για την επόμενη εβδομάδα και θα 
ανακοινωθεί με νέο Δελτίο Τύπου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΠΑΤΡΑΣ«Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24/01/2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

Συνταξιούχων ΙΚΑ Πάτρας στη συνεδρίασή 
του, την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου, αποφάσι-
σε την συμμετοχή στην μηχανοκίνητη 
πορεία, με δικό του λεωφορείο, στην 
Αθήνα που καλούν το Εργατικό Κέντρο 
Πάτρας και ο Δήμος Πατρέων ενάντια στην 
πολιτική της κυβέρνησης που μας καταδι-
κάζει στη φτώχεια και την ανεργία, στη ζωή 
χωρίς δικαιώματα.

Τα αιτήματα αφορούν όλους μας και 
καλούμε όλους τους συνταξιούχους να 
πάρουν μαζικά μέρος, να δηλώσουν άμεσα 
συμμετοχή για να διεκδικήσουμε μαζί με 
τις οικογένειές μας όλα όσα μας έχουν 
στερήσει.

Διαδηλώνουμε στο Σύνταγμα το Σάββα-
το 29 Γενάρη 2022. ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η διαρκής και χρόνια απαξίωση των 

Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) που 
οδήγησε στο κλείσιμο πολλών ταχυδρομι-
κών καταστημάτων, σε όλη τη χώρα, συνε-
χίζεται με το κλείσιμο, πριν από περίπου 
ένα μήνα, του καταστήματος των ΕΛΤΑ 
στην Δημοτική Κοινότητα Πεύκων, του 
Δήμου Νεάπολης- Συκεών.

Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη δημιουργήσει 
πολλά και σοβαρά προβλήματα, αναγκάζο-
ντας τους κατοίκους της Δημοτικής Κοινό-
τητας, μεταξύ αυτών και χιλιάδες συνταξι-
ούχους, να αναζητούν την αλληλογραφία 
τους μετακινούμενοι σε Δημοτική Κοινότη-
τα όμορου Δήμου, αυτήν του Ασβεστοχω-
ρίου, για την αναζήτηση της αλληλογραφί-
ας τους και των λογαριασμών π.χ. ΔΕΗ, 
ΟΤΕ, Τραπεζών κλπ, παραλαμβάνοντάς 
τους ενώ έχει παρέλθει η ημερομηνία εξό-
φλησης τους, με όποιες οικονομικές επιβα-
ρύνσεις αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους.

Η επιλογή και της σημερινής κυβέρνη-
σης, να συνεχίσει την απαξίωση και συρρί-
κνωση των κοινωνικών υπηρεσιών των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων, είναι αποτέλε-
σμα της «απελευθέρωσης της αγοράς» και 
συνεπώς αποτελεί συνειδητή πολιτική επι-
λογή παραχώρησης των υπηρεσιών αυτών 
στις ιδιωτικές εταιρείες που επενδύουν- 
λυμαίνονται και το χώρο των ταχυδρομι-
κών υπηρεσιών, με μοναδικό κριτήριο την 
ενίσχυση της κερδοφορίας τους, μετατρέ-
ποντας έτσι και τις δημόσιες ταχυδρ0ομι-
κές υπηρεσίες σε πανάκριβο εμπόρευμα.

Αυτό που έχει σήμερα ανάγκη ο λαός 
μας, και βεβαίως οι συνταξιούχοι, είναι 
σύγχρονες ταχυδρομικές υπηρεσίες, 
καθολικές και προσβάσιμες ακόμα και στις 
πιο απομακρυσμένες περιοχές, με σύγχρο-
νες υποδομές, επαρκές μόνιμο προσωπικό 
και σύγχρονα μέσα, που να διασφαλίζουν 
την παροχή φθηνών και ποιοτικών κοινωνι-
κών ταχυδρομικών υπηρεσιών, σε κάθε 
πόλη και σε κάθε χωριό της χώρας μας,

Η διοίκηση του σωματείου μας απαιτεί 
την άμεση επαναλειτουργία και την στελέ-
χωση με μόνιμο προσωπικό του ταχυδρο-

μικού καταστήματος της Δημοτικής κοινό-
τητα Πεύκων, του Δήμου Νεάπολης-Συκε-
ών και καλεί τους συνταξιούχους που 
κατοικούν στην περιοχή να συνδράμουν με 
την ενεργή τους παρουσία στους αγώνες 
των κατοίκων, που διεκδικούν την επανα-
λειτουργία του ταχυδρομικού υποκαταστή-
ματος.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Παρέμβαση πραγματοποίησε το ΔΣ του 
σωματείου στη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ζακύνθου στις 2.2.2022. Στην 
ομιλία του ο αντιπρόεδρος του σωματείου 
συν. Διονύσης Κόμης αναφέρθηκε στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συντα-
ξιούχοι και ο λαός του νησιού σχετικά με 
την κατάσταση στις δομές υγείας του 
νησιού και κατέθεσε τα αιτήματα. Επισήμα-
νε ειδικά τα παρακάτω:

Είναι απαράδεκτο εν έτει 2022 και σε  
καιρό πανδημίας:  

- Να λείπουν 30 γιατροί σε σύνολο 65 
από το Νοσοκομείο Ζακύνθου.

- Να λείπουν σημαντικές ειδικότητες 
μονίμων νοσοκομειακών γιατρών…

- Να βρίσκεται μισοδιαλυμμένη η πρω-
τοβάθμια φροντίδα υγείας… 

Αντί να μάς εξασφαλίσουν δωρεάν, 
πλήρη προληπτικό ιατρικό έλεγχο, αντί για 
πλήρη καθημερινή ενημέρωση για όλα τα 
δεδομένα που προκύπτουν από την πορεία 
των εμβολιασμών… έρχονται σήμερα, στη 
λογική της ατομικής ευθύνης, να χαρατσώ-
σουν με 100 ευρώ, όσους δεν έχουν πει-
στεί να εμβολιαστούν…

Εκτιμούμε ότι πρόκειται για συνειδητή 
πολιτική επιλογή των μέχρι σήμερα κυβερ-
νήσεων να μετατρέπουν την υγεία του 
λαού σε εμπόρευμα, για να την παραδώ-
σουν στα χέρια των ιδιωτών εμπόρων της 
υγείας… Να απαλλάξουν το κράτος από το 
κόστος περίθαλψης του λαού. Να το μετα-
φέρουν στην τσέπη των εργαζομένων και 
των συνταξιούχων… 

Η Ζάκυνθος με πληθυσμό περίπου 
41.000 κατοίκους και με 1.700.000 περίπου 
επισκέπτες… δικαιούται και έχει ανάγκη 
από ένα δωρεάν σύστημα υγείας, πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας…

Διεκδικούμε και απαιτούμε:
. Άμεση πρόσληψη ιατρικού, νοσηλευτι-

κού, παραϊατρικού προσωπικού… των 
αναγκαίων ειδικοτήτων, καθώς και 
πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό… για το 
νοσοκομείο και… την 24ωρη λειτουργία 
της ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα 
και Περιφερειακά Ιατρεία όλων των 
χωριών )… 

. Η Το.Μ.Υ της Πόλης, το Κέντρο Υγείας 
και τα άλλα ιατρεία, θα πρέπει να απο-
τελούν επιτελείο συνεργαζόμενων υπη-
ρεσιών ΠΦΥ…

. Κατάργηση των περικοπών και των πλα-
φόν σε όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις, 
στα φάρμακα, στις φυσιοθεραπείες και 
στις ιατρικές επισκέψεις, να παρέχονται 
σε όσους τα έχουν ανάγκη δωρεάν με 
χρηματοδότηση από το κράτος και όχι 
με οικονομικά-λογιστικά κριτήρια…
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου κατέ-

ληξε σε απόφαση που ορίζει πως: Στέκεται 
αλληλέγγυο στις αγωνίες και τον Αγώνα 
των συνταξιούχων του Νησιού μας για τα 
σοβαρά προβλήματα και τις ελλείψεις που 
υπάρχουν στις δομές της δημόσιας υγείας 
στο νησί και ιδιαίτερα στο νοσοκομείο με 
τις τεράστιες ελλείψεις του σε ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό. 

Ενώ υιοθετώντας τα αιτήματα του 
σωματείου συνέταξε αντίστοιχο πλαίσιο 
αιτημάτων προς την κυβέρνηση.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Με ανακοίνωση η Διοίκηση του Σωματεί-

ου κάλεσε τα μέλη του στα εγκαίνια του 
νέου γραφείου του την Τετάρτη 9 Φεβρου-
αρίου. Στην ανακοίνωση επισημαίνει ιδιαί-
τερα:

Είναι γνωστό στους περισσότερους 
συνταξιούχους αλλά και στους εργαζόμε-
νους της Πιερίας, ότι η διοίκηση του ΕΚΚ 
έβγαλε έξω από το κτήριο του ΕΚΚ το 
σωματείο μας, που στεγάζονταν για πάνω 
από 40 χρόνια, γιατί τους ενοχλούσε η 
δράση μας. Είναι επίσης ευρύτερα γνωστό 
στους εργαζομένους της Πιερίας, ότι η 
διοίκηση του ΕΚΚ που προέκυψε πρόσφα-
τα μέσα από νόθες διαδικασίες, έχει επιλέ-
ξει προ πολλού στρατόπεδο. Έχει συντα-
χτεί με την εργοδοσία και την εκάστοτε 
κυβέρνηση

Είναι ενάντια στους αγώνες των εργαζο-
μένων και των συνταξιούχων, που παλεύ-
ουν για την κατάργηση των πολιτικών που 
τσακίζουν τα δικαιώματα τους και θυσιά-
ζουν τις ζωές μας για τα κέρδη των επιχει-
ρηματιών ομίλων. Είναι αυτοί που αρνού-
νται να οργανώσουν την πάλη των εργαζο-
μένων και στην Πιερία…

Είναι απόντες και υπονομεύουν κάθε 
αγώνα των εργαζομένων για την ΕΓΣΣΕ, 
την επαναφορά των Κλαδικών ΣΣΕ, την 
κατάργηση των ελαστικών μορφών απα-
σχόλησης, την κατάργηση του αντιασφαλι-
στικού νόμου Κατρούγκαλου – Βρούτση...

Είναι αυτοί που δεν κούνησαν ούτε το 
μικρό τους δαχτυλάκι για τον άθλιο νόμο 
Χατζηδάκη, που καθιέρωσε την 10ωρη 
απλήρωτη δουλειά… που μέσου αυτού 
παρεμβαίνουν ξετσίπωτα η κυβέρνηση και 
η εργοδοσία στο συνδικαλιστικό κίνημα, 
για να υπάρξει «άκρα του τάφου σιωπή» 
στους χώρους δουλειάς και γενικότερα 
στην κοινωνία.

Είναι αυτοί που χρησιμοποίησαν τον 
νόμο- έκτρωμα Χατζηδάκη, κάνοντας ηλε-
κτρονικό συνέδριο κι όχι διά ζώσης, για να 
ελέγχουν την διοίκηση του ΕΚΚ...

Είμαστε βέβαιοι ότι, αργά η γρήγορα, 
το ΕΚΚ θα περάσει στα χέρια των εργαζο-
μένων και των απόμαχων της δουλειάς 
αλλά όχι του αγώνα, όπως έγινε σε εκατο-
ντάδες σωματεία σε όλη τη χώρα, σε 
πολλά Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες.

Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα χωρίς 
συμβιβασμούς για την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των συνταξιούχων μαζί με την 
ομοσπονδία μας και την ΣΕΑ.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΩΝ
Εμείς οι συνταξιούχοι, απόμαχοι της 

δουλειάς μα όχι και του αγώνα, στηρίζουμε 
με όλες μας τις δυνάμεις την Αγωνιστική 
κινητοποίηση του Δήμου και του Εργατι-
κού κέντρου Πάτρας.

Τους υποδεχόμαστε αγωνιστικά, ταξικά 
το Σάββατο 29 Γενάρη στις 11:30 το πρωί 
στο Σύνταγμα. Το σύνθημα της μεγάλης 
κινητοποίησης πως:
Τίποτα δεν Χαρίζεται, όλα κατακτιούνται

Παλεύουμε μαζί για τη ζωή, τη δουλειά, 
τα δικαιώματά μας, για την ικανοποίηση 
των αναγκών μας».

Μας εκφράζει απόλυτα είναι αγώνας 
που δίνει φωνή και περιεχόμενο στην αγα-
νάκτηση και την οργή που νιώθει η μεγάλη 
λαϊκή πλειοψηφία που βρίσκεται αντιμέτω-
πη με την ακρίβεια, την ανεργία, την παν-
δημία και την μείωση των συντάξεων.

Στον αγώνα αυτό οι συνταξιούχοι είμα-
στε μαζί σύμμαχοι, συνοδοιπόροι στο πλάι 
των παιδιών μας και των εγγονών μας για 
τη ζωή που μας αξίζει.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ -ΕΦΚΑ 
-ΑΙΓΑΛΕΩ- ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ- ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματο-
ποίησαν την Δευτέρα το πρωί 7 Φλεβάρη 

στο υποκατάστημα της Εθνικής τράπεζας 
Αιγάλεω φορείς της περιοχής, διαμαρτυ-
ρόμενοι για το χάλι που επικρατεί στις 
τράπεζες με τις ουρές και την ταλαιπωρία 
των εργαζομένων και συνταξιούχων για να 
κάνουν τις συναλλαγές τους.

Η τακτική των τραπεζών, για την μεγι-
στοποίηση των κερδών τους, να συρρικνώ-
νουν το προσωπικό τους και να κλείνουν το 
ένα υποκατάστημα μετά το άλλο (στο 
Αιγάλεω είχε τρία και τώρα ένα, στην Αγ. 
Βαρβάρα τα έκλεισε, στο Χαϊδάρι από δύο 
τώρα ένα) έχει σαν αποτέλεσμα οι συναλ-
λασσόμενοι να συνωστίζονται και να ταλαι-
πωρούνται αφάνταστα και εν μέσω πανδη-
μίας.

Με την παράσταση οι φορείς απαίτησαν 
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΣΤΙΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΟΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ

ΟΛΟΙ στην ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
έξω από το 2ο ΚΥ στον ΤΑΞΙΑΡΧΗ την 

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΓΕΝΑΡΗ
Συνταξιούχοι του Περιστερίου, εργαζό-

μενοι, αυτοαπασχολούμενοι.
Οι μαζικοί λαϊκοί αγώνες που οργανώ-

σαμε όλο το προηγούμενο διάστημα έπαι-
ξαν καθοριστικό ρόλο ώστε τα μεγάλα και 
οξυμένα προβλήματα στην υγεία, στην 
περίθαλψη, στις συντάξεις να αναδειχθού-
νε στην πραγματική τους διάσταση.

Προβάλαμε μέσα από τα δίκαια αιτήμα-
τα μας ότι η πανδημία και οι σοβαρές 
συνέπειες που όλοι τις γνωρίζουμε δεν 
αντιμετωπίζονται με τα πρωτόκολλα και τα 
μέτρα που υπηρετούν τα κέρδη των επιχει-
ρηματικών ομίλων, με τη χρεοκοπημένη 
πολιτική της εμπορευματοποίησης- ιδιωτι-
κοποίησης της υγείας.

Στο Περιστέρι αλλά και σε όλη τη Δυτι-
κή Αθήνα, μέσα από τις αγωνιστικές 
παρεμβάσεις μας, ξεσκεπάσαμε την άθλια 
κατάσταση που συνεχίζεται και σήμερα 
στα μεγάλα νοσοκομεία, στα κέντρα υγεί-
ας της περιοχής, στην υπονόμευση τους 
που οργανωμένα προωθεί η πολιτική όλων 
των κυβερνήσεων έως σήμερα που κριτή-
ριο τους είναι η πολιτική «κόστους- οφέ-
λους» και η πολύπλευρη ενίσχυση του ιδι-
ωτικού τομέα.

Η ανακοίνωση μας, οι παραστάσεις δια-
μαρτυρίας στους υπεύθυνους των ΚΥ, οι 
συγκεντρώσεις πρόβαλαν ξεκάθαρα ότι 
τώρα πρέπει να παρθούν όλα τα μέτρα για 
να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, 
να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας.

Όμως τα δύο χρόνια της πανδημίας ο 
λαός πληρώνει βαρύ τίμημα εξαιτίας της 
εγκληματικής κυβερνητικής πολιτικής, γι’ 
αυτό τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας 
είναι στο «κόκκινο», κάτω από τα όρια 
ασφαλούς λειτουργίας, γι’ αυτό στο Περι-
στέρι υπολειτουργούν και τα τρία κέντρα 
υγείας με τα μεγάλα κενά σε ειδικότητες 
σε γιατρούς, σε εργαστήρια να παραμέ-
νουνε.

Τώρα πρέπει να δυναμώσει και να κλιμα-
κωθεί η αγώνας μας όλου του λαού μέσα 
από τα συνδικάτα και τους μαζικούς 
φορείς.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε:
* Μέτρα για την προστασία της υγείας του 

λαού, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας στο Περιστέρι με όλα 
τα απαραίτητα μέτρα που έχουμε δια-
τυπώσει στα ψηφίσματα μας.

* Διενέργεια δωρεάν- επαναλαμβανόμε-
νων διαγνωστικών τεστ covid σε περισ-
σότερα σημεία στο Περιστέρι π.χ. στα 
ΚΑΠΗ.

* Να επαναλειτουργήσουν τα κέντρα υγεί-
ας σε Νέα Ζωή σε Κολοκυνθού.
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Με μια … πιστευτή απόφα-
ση ωμής κυνικότητας η 
κυβέρνηση διέταξε στην 

ουσία τους εργαζόμενους 
στη ΛΑΡΚΟ να αυτοαπο-
λυθούν και να αυτοξεσπι-
τωθούν, εγκαταλείποντας 
τη δουλειά τους στο εργο-
στάσιο και τα σπίτια τους 

στον οικισμό της 
Λάρυμνας. Με απλά λόγια 

«να της αδειάσουν τη 
γωνιά»!!

Δύο χρόνια τώρα οι 
εργαζόμενοι και απασχο-
λούμενοι στη ΛΑΡΚΟ 
δίνουν ένα τεράστιο αγώνα 
για να σώσουν την επιχεί-
ρηση και τις δουλειές 
τους. Δυο χρόνια ο λαός 
της ευρύτερης περιοχής 
παλεύει, στο πλευρό τους, 
να κρατήσει ζωντανή μια 
βιομηχανία, που δίνει ζωή 
και σ’ αυτόν. Δυο χρόνια 
τώρα η εργατική τάξη της 
χώρας, συμπαραστεκόμε-
νη και υποστηρίζοντας 
αγωνιστικά την πάλη των 
εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ, 
υπερασπίζεται τη διατήρη-
ση σε λειτουργία, υπό κρα-
τικό έλεγχο, μιας επιχείρη-
σης, που αφ’ ενός ανήκει 
στον ελληνικό λαό, αφ’ 
ετέρου προσφέρει και 
μπορεί να προσφέρει 
πολλά περισσότερα στην 
οικονομία, προς όφελος 
και του λαού, ακόμα και 
στα πλαίσια του συστήμα-
τος αυτού. Η διατήρηση 
του εισοδήματος χιλιάδων 
εργαζομένων και οικογε-
νειών, που εξαρτιούνται 
από τη ΛΑΡΚΟ είναι η πιο 
απτή απόδειξη.

Η κυβέρνηση, πιστή στο 
δόγμα «τα πάντα στους ιδι-
ώτες» ακόμα και με ζημιά 
του δημόσιου συμφέρο-
ντος, θέλει να παραδώσει 
τη ΛΑΡΚΟ στους ιδιώτες, 
που την έβαλαν στο μάτι. 

Από τότε που το σχέδιο 
αυτό μπήκε σε εφαρμογή, 
όλες οι κυβερνήσεις, μηδε-
μιάς εξαιρουμένης, την 
έφεραν σκόπιμα σε μια 
κατάσταση τεχνητής χρεο-
κοπίας. Τη φόρτωσαν 
«χρέη», πρόστιμα από την 
ΕΕ, καλλιέργησαν την θεώ-
ρηση της ζημιογόνας και 
άρα άχρηστης πλέον επι-
χείρησης, που πρέπει να 
κλείσει. Έτσι η σημερινή 
επιχειρεί να την απαλλάξει 
απ’ όλα τα «βαρίδια», που 
οι υποψήφιοι επενδυτές- 
άρπαγες θεωρούν τέτοια. 
Εργαζόμενους με δικαιώ-
ματα, υποχρεώσεις προς 
τα ταμεία και το δημόσιο.

Ο προσανατολισμός 
άλλαξε. Το οριστικό λουκέ-
το πλέον εγκαταλείπεται 
σαν επιλογή, αφού οι προ-
οπτικές που ανοίγουν στην 
οικονομία οι νέοι προσανα-
τολισμοί της ΕΕ για την 
λεγόμενη «πράσινη ανά-
πτυξη», τα δισεκ. ευρώ που 
θα πέσουν στην ηλεκτροκί-
νηση οχημάτων, ανοίγουν 
για τη ΛΑΡΚΟ νέα πεδία 
δραστηριότητας, αλλά 
ταυτόχρονα άνοιξαν την 
όρεξη και σε επίδοξους 
επιχειρηματίες του κλά-
δου, που είδαν στη ΛΑΡΚΟ 
μια τεράστια ευκαιρία 
πλούσιας κερδοφορίας.

Οι εργαζόμενοι στη 
ΛΑΡΚΟ δύο χρόνια τώρα 
έδωσαν και δίνουν έναν 

πετυχημένο αγώνα, που 
υποχρέωσε την κυβέρνη-
ση να καθυστερήσει στα 
σχέδιά της, κράτησαν την 
επιχείρηση ανοιχτή, σε 
λειτουργία, τις εργασίες 
και τους μισθούς τους. 
Όμως όπως φαίνεται ήρθε 
η ώρα της τελικής μάχης. 
Η κυβέρνηση- πιεζόμενη 
από τους «επενδυτές»- δεί-
χνει αποφασισμένη να υλο-
ποιήσει το σχέδιό της 
άμεσα και έτσι προχώρησε 
στην εντολή προς τους 
εργαζόμενους «πάρτε 
δρόμο».

Πήρε όμως την απάντη-
ση. Ο αγώνας δεν τελείω-
σε. Συνεχίζεται. «Δεν θα 
φύγουμε από τις δουλειές 
μας, δεν θα φύγουμε από 
τα σπίτια μας. Θα συνεχί-
σουμε να κάνουμε το 
χώμα ατσάλι!!». Η ομόφω-
νη απόφαση των εργαζο-
μένων, η μεγάλη συμπαρά-
σταση και αγωνιστική 
αλληλεγγύη του λαού και 
της εργατικής τάξης όλης 
της χώρας είναι ένα όπλο, 
που η κυβέρνηση δεν είναι 
εύκολο να νικήσει.

Είμαστε μαζί τους. Οι 
συνταξιούχοι όλης της 
χώρας, το αγωνιζόμενο 
κίνημά τους συμπαραστέ-
κονται και στηρίζουν τον 
αγώνα των εργαζομένων 
στη ΛΑΡΚΟ.

Η ΛΑΡΚΟ ανήκει στο λαό, 
τους εργαζόμενους.

ΛΑΡΚΟ: ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ
Κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ

Διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων

Όταν η επέλαση της 
οικονομικής κρίσης, της 
ακρίβειας, του τσακίσμα-
τος του λαϊκού βιοτικού 
επιπέδου οδηγεί στη 
ραγδαία χειροτέρευση των 
όρων και προϋποθέσεων 
για να ζήσουν από τη γη 
και τα κοπάδια οι αγρότες, 
τα μπλόκα πλέον είναι 
βέβαιο πως θα ξαναστη-
θούν στους δρόμους, στις 
πλατείες. Δεν υπάρχει 
άλλη επιλογή για την αγρο-
τιά παρά μόνο ο αγώνας 
έξω στους δρόμους. Με τα 
τρακτέρ, σύμβολα της 
οικονομικής και κοινωνικής 
κατάταξής τους, παραταγ-
μένα σε θέσεις μάχης για 
να πολεμήσουν για την 
ύπαρξή τους.

Και κανείς δεν έχει 
δυνατότητα και ασφαλώς 
δικαίωμα να τους αγνοή-
σει. Ούτε η κυβέρνηση, 

ούτε οι πλιατσικολόγοι των 
κόπων τους. Γιατί επιπλέον 
έχουν δίπλα και μαζί τους 
την εργατιά, τη νεολαία, τα 
παιδιά τους.

Εδώ και τώρα λοιπόν 
λύσεις στα προβλήματα 
των αγροτών. Και για να 
βρίσκουν φτηνά τα αγροτι-
κά προϊόντα οι εργάτες, οι 
συνταξιούχοι, τα λαϊκά νοι-
κοκυριά. Να μη στερούνται 
τα φρούτα, τα λαχανικά, το 
γάλα, το βούτυρο τα παι-

διά μας. Τα οργωμένα και 
σπαρμένα χωράφια, τα 
φορτωμένα περιβόλια, τα 
πρασινισμένα μποστάνια, 
τα αμπέλια γεμάτα τσα-
μπιά, τα πληθωρικά κοπά-
δια τα έχουμε κι εμείς ανά-
γκη, είναι και δική μας 
περιουσία και δικός μας 
κόπος.

Όλοι μαζί τους λοιπόν 
στον αγώνα. Αγροτιά- 
Εργατιά μια φωνή και μια 
γροθιά!!

Αγρότες: Ξανά στα μπλόκα του αγώνα

Δεν ξεχνάμε κάθε έτος 
μέσα στις προθεσμίες 
που προβλέπει ο νόμος 
(προς αποφυγή προστί-
μων εκπρόθεσμων κατα-
θέσεων) να υποβάλλουμε 
το έντυπο Ν- Δήλωση 
φορολογίας εισοδήμα-
τος νομικών προσώπων 
και νομικών οντοτήτων, 
συνοδευόμενη με τα 
έντυπα που απαιτούνται 
π.χ. Ε3, Ε2…Για το τρέ-
χον έτος 2022 (διαχείρι-
ση 2021) δεν έχουν ανα-
κοινωθεί ακόμα ημερομη-
νίες. Ο νόμος ορίζει από 
1η Απρίλη μέχρι 30η 
Ιούνη 2022, εκτός αν 
υπάρξουν καθυστερήσεις 
στο άνοιγμα της εφαρμο-
γής των δηλώσεων και 
ανακοινωθούν αντίστοιχα 
και παρατάσεις.

Για τις συναλλαγές 
του 2021 καταργούνται οι 
παλιές συγκεντρωτικές 
καταστάσεις τιμολογίων 
πελατών – προμηθευτών 
και στη θέση τους υπο-
βάλλονται αναλυτικά οι 
κινήσεις της χρονιάς σε 
μια καινούργια πλατφόρ-
μα, που λέγεται my Data 
και είναι παρακλάδι του 
taxisnet, ώστε να προκύ-
ψει από την καταγραφή 
όλων των συναλλαγών το 
λεγόμενο «ηλεκτρονικό 
βιβλίο».

Τις κινήσεις των εσό-
δων του 2021 θα πρέπει 
να τις υποβάλουμε 
συγκεντρωτικά, «με μία 
εγγραφή» όπως λέμε, 
μέχρι τις 31/03/2022 στην 

πλατφόρμα my Data. 
Έτσι τα έσοδα των συν-
δρομών των μελών μας 
υποβάλλονται συγκε-
ντρωτικά.

Τα στοιχεία εξόδων 
που εκδόθηκαν το έτος 
2021 θα πρέπει να τα 
υποβάλουμε μέχρι 
31/05/2022 στην πλατ-
φόρμα my Data. Κρατάμε 
μια επιφύλαξη μήπως 
αλλάξει κάτι.

Ειδικότερα τα τιμολό-
για των εξόδων τα κατα-
θέτουμε αναλυτικά ανά 
προμηθευτή και τα λοιπά 
έξοδα, που έγιναν με 
απλές αποδείξεις, συγκε-
ντρωτικά. Σημειώνουμε 
πως τα σωματεία σπάνια 
ή καθόλου εκδίδουν τιμο-
λόγια εξόδων για τις 
συναλλαγές τους, κινού-
νται με απλές αποδείξεις.

Από το έτος 2022 και 
έπειτα θα υποβάλλουμε 
πλέον ανά τρίμηνο τα 
τιμολόγια αναλυτικά ανά 
προμηθευτή και τις απο-
δείξεις συγκεντρωτικά. Η 
υποβολή θα γίνεται στο 
μήνα που ακολουθεί το 
τρίμηνο- δηλαδή στους 
μήνες Απρίλη, Ιούλη, 
Οκτώβρη, Γενάρη- μέσα 
από μια ειδική σελίδα 
της πλατφόρμας my Data 
του υπουργείου ή μέσω 
του λογιστή, για να ενη-
μερώνεται το καινούργιο 
ηλεκτρονικό ημερολόγιο 
του υπουργείου οικονομι-
κών και να γίνεται έτσι η 
διασταύρωση των στοι-
χείων. Προσοχή και για 

αυτό το θέμα (τρίμηνα) 
κρατάμε μία επιφύλαξη 
διότι μέχρι και σήμερα 
(10 -02-22) δεν έχουν 
δοθεί τελικές οδηγίες. Αν 
δεν αλλάξει κάτι, θα ισχύ-
σουν τα παραπάνω που 
αναφέραμε.

Οι ταμίες των ΔΣ, για 
όλες τις δαπάνες των 
σωματείων, να ζητάνε την 
έκδοση τιμολογίων, όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό, να 
ζητάνε αποδείξεις λιανι-
κής μέχρι 100 ευρώ. Πλη-
ρωμές πάνω από 500 
ευρώ, συμπεριλαμβανο-
μένου του ΦΠΑ, εξοφλού-
νται μέσω τράπεζας.

Τέλος επισημαίνουμε 
το εξής: Είναι απαράδε-
κτη η φορολογική αντιμε-
τώπιση των σωματείων με 
τις φορολογικές υποχρε-
ώσεις, που τα έχουν φορ-
τώσει. Το αστικό κράτος 
θέλει και μέσα από αυτή 
τη διαδικασία του «μεγά-
λου αδελφού», να ελέγχει 
τα πάντα.

Όμως τα σωματεία δεν 
είναι επιχειρήσεις. Από 
φορολογικής πλευράς 
είναι νομικά πρόσωπα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα. Επίσης έχουν τα δικά 
τους όργανα αυτοελέγ-
χου και διαχείρισης των 
οικονομικών τους, τις 
γενικές συνελεύσεις, 
διοικητικά συμβούλια και 
ελεγκτικές επιτροπές, 
συνεπώς πρέπει να απαλ-
λαγούν από τις υποχρεώ-
σεις υποβολής στοιχείων 
για διασταύρωση.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022

Καταγράφουμε παρακάτω τις οδηγίες για την υποβολή των δηλώσεων 
φορολογίας των σωματείων- μελών της Ομοσπονδίας

Εργάτες. Αγρότες. 
Σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ο ι . 
Αυτοαπασχολού-
μενοι. Φοιτητές, 
Μαθητές. Όλοι μια 
γροθιά. Όλοι για 
έναν και ένας για 
όλους. Ο λαός ενω-
μένος στους αγώ-
νες για να σωθεί.
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Α σ τ ε ί α  κ α ι  σ ο β α ρ ά
Στο κείμενο «της σύνταξης» αναφερόμαστε στη συμφωνία 

ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ στον αναπτυξιακό νόμο της κυβέρνησης. Στη στήλη 
αυτή θα προσθέσουμε πως ο δήθεν τσακωμός τους δεν γινόταν 
αν θα δοθούν- και οι δυο συμφώνησαν να δοθούν- σε επενδυτές 
τα 11 δισεκ!!! χρηματοδότηση- πληρωμένη από το λαό-, αλλά σε 
ποιους θα δοθούν. Ποιοι επενδυτές θα τα πάρουν. Αυτοί ή οι 
άλλοι… Γι’ αυτό υπάρχει άλλωστε ο αστικός δικομματισμός ή 
διπολισμός. Για να μοιράζει πιο… δίκαια τα λεφτά του λαού 
στους πλουτοκράτες…
-----------------------------------------------------------------------------

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μ. Γκάγκα επισκέφτηκε 
πριν λίγο καιρό τα νοσοκομεία σε Αχαΐα και Ηλεία, για να δει 
την κατάσταση. Κι αφού είδε και προφανώς θαύμασε την… 
άριστη κατάσταση των νοσοκομείων, έκανε δηλώσεις για το 
πώς και γιατί θα διαμορφωθεί το «νέο ΕΣΥ», που προετοιμάζει 
η κυβέρνηση. Προσπαθώντας να δικαιολογήσει τις πρωθυ-
πουργικές αναφορές για τα πλεονάζοντα νοσοκομεία λόγω 
των μεταξύ τους μικρών αποστάσεων, είπε «έχει αλλάξει η 
ιατρική και η πρόσβαση, με χρήση ίντερνετ, τηλεϊατρικής, 
αυτοκινητόδρομων, με τη μείωση των αποστάσεων, άρα πρέ-
πει να γίνει σχεδιασμός από την αρχή».

Εκπληκτική δικαιολογία! Αφού έχουμε...δρόμους και ίντερ-
νετ, δεν χρειάζονται πολλά νοσοκομεία! Να κλείσουν δηλαδή 
τα μισά της χώρας γιατί είναι κοντά στα άλλα μισά. Πχ ο ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΣΜΟΣ, το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, το ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ο ΕΡΥΘΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΑ κ.α. είναι σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων 
το ένα από το άλλο, άρα κάποια πρέπει να κλείσουν, σύμφωνα 
με την κυβερνητική λογική. Να κλείσει επίσης της Θήβας γιατί 
υπάρχει κοντά της Λιβαδειάς. Της Νάουσας λόγω της Βέροι-
ας. Το ένα της Λάρισας, γιατί έχει δύο δίπλα- δίπλα. Το ίδιο 
στα Γιάννενα, στο Ηράκλειο, στην Πάτρα κλπ.

Να επισημάνουμε πως η Γκάγκα είναι γιατρός στο δημόσιο 
«ΣΩΤΗΡΙΑ». Και πιστεύει αυτά για το δημόσιο νοσοκομείο. 
Τελικά αποδείχτηκε «λύκος που ανέλαβε να φυλάει τα πρόβα-
τα»!!!
-----------------------------------------------------------------------------

Τι άλλο μας είπε η δημόσια αυτή γιατρός, λειτουργώντας σαν 
ντήλερ των ιδιωτικών συμφερόντων; Πως η Ελλάδα έχει τον πιο 
αναπτυγμένο ιδιωτικό τομέα υγείας, επειδή «οι έλληνες επιλέγουν 
τα ιδιωτικά νοσοκομεία», τα προτιμούν από τα δημόσια. Δεν 
ξέρουμε ποια είναι η πείρα της από τη δουλειά της στο «ΣΩΤΗ-
ΡΙΑ», αλλά είμαστε σίγουροι πως δεν θα γνώρισε έστω έναν ασθε-
νή της, που θα της είπε ότι προτιμούσε να πάει να πληρώσει 
μερικούς μισθούς, για να γιατροπορευτεί σε ιδιωτική κλινική. Γιατί 
λοιπόν τα είπε αυτά; Λύκος…
-----------------------------------------------------------------------------

Και ειδικά αφιερωμένο στη Γκάγκα. Η φωτογραφία του 
γιατρού στο νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ που κοιμόταν σε 
σλίπινγκ-μπαγκ στο πάτωμα, σε ένα διάλλειμα της ατέλειωτης 
εφημερίας του, για να ξεκουραστεί… Φανταστείτε τι θα γίνει 
αν αναγκαστεί ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ να εξυπηρετεί και τους 
ασθενείς από κοντινά νοσοκομεία, που θα κλείσουν!!!
-----------------------------------------------------------------------------

Ακούσαμε σε ρ/φ εκπομπή πως με εντολή πρωθυπουργού 
δόθηκε χρηματική βοήθεια στο δήμο Σαλαμίνας για να αποκτήσει 
και εξοπλίσει ασθενοφόρο για ζώα. Καλά έκανε θα λέγαμε. Αλλά 
δεν μπορεί να δώσει και μία ανάλογη εντολή να αποκτηθούν από 
το ΕΚΑΒ και εξοπλιστούν ασθενοφόρα για ανθρώπους και νοσο-
κομεία σε όλη τη χώρα και ειδικά στα νησιά;
-----------------------------------------------------------------------------------

Αναρωτιούνται εναγώνια και προτείνουν δημοσιογράφοι σε 
ρ/φ ή άλλα ΜΜΕ, με αφορμή τα προβλήματα και καταστροφές 
από καιρικά φαινόμενα ή και άλλα μεγάλα, όπως υγείας- παιδεί-
ας κλπ, αν υπάρχει συμφωνία των κομμάτων γι’ αυτά κι αν όχι, 
να κάτσουν τα κόμματα να συμφωνήσουν για να έχουμε κοινή, 
εθνική πολιτική!! Κι αναρωτηθήκαμε εμείς: καλά αυτοί είναι 
δημοσιογράφοι; Δεν ξέρουν ότι για όλα αυτά υπάρχει μια ενιαία 
«εθνική» πολιτική, την οποία συμφωνούν και υπηρετούν όλα τα 
(αστικά) κόμματα; Η πολιτική που υπαγορεύει το μεγάλο κεφά-
λαιο (ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΕΕΤ κ.α.) και χαράζεται με βάση τις οδηγίες 
της ΕΕ, του ΟΟΣΑ. Ας φροντίσουν οι… δημοσιογράφοι αυτοί να 
ενημερωθούν καλύτερα…
-----------------------------------------------------------------------------

Τι άλλο μας λένε κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι; Πως την 
ώρα που συμβαίνουν οι καταστροφές, δεν πρέπει να ασκείται 
κριτική στην κυβέρνηση, αυτή να μένει για μετά, γιατί την ώρα 
της καταστροφής προέχει να σωθούν όσα μπορούν… Το 
παραμύθι αυτό το διακινούν, γιατί ξέρουν αυτοί οι δημοσιολό-
γοι της κακιάς ώρας, ότι το «κριτική μετά» σημαίνει «καμία 
κουβέντα μετά», αφού πολλές φορές, άθελά τους(;) κι οι ίδιοι 
ομολογούν πως, όταν «σβήσουν τα φώτα» πάνω από τα γεγο-
νότα, αυτά θα ξεχαστούν. Η ουσία λοιπόν των… προβληματι-
σμών τους είναι: καμία κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτι-
κή της, όσο εγκληματική κι αν είναι… Να περάσει άβρεχτη την 
καταιγίδα, έστω κι αν αυτή κοστίζει σε ζωές. Πόσο μοιάζει με 
το «θα τα πούμε μετά», που είχε ξεστομίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν 
ξέσπασε η πανδημία και φάνηκαν από την πρώτη στιγμή οι 
κυβερνητικές ευθύνες…
-----------------------------------------------------------------------------------

Οι προβοκάτσιες του παρακράτους ή κάποιων, που το παί-
ζουν κουκουλοφόροι «αντιεξουσιαστές», ήταν πάντα ένα χρήσι-
μο εργαλείο για το αστικό κράτος, να επιβάλει τις επιλογές του, 
όταν συναντάει δυσκολίες και αντίσταση από το εργατικό και 

λαϊκό κίνημα. Έτσι με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν προ-
χωρούσε. Η αγωνιστική αντίδραση των φοιτητών ζόριζε την 
κυβέρνηση και τον Χρυσοχοΐδη. Ο νέος υπουργός ΠΡΟΠΟ, Τ. 
Θεοδωρικάκος, που ανέλαβε να πετύχει στη βρώμικη δουλειά, 
είχε μια «απρόσμενη» βοήθεια από τους «αντι…», για να σπρώξει 
τα πράγματα. Είδαμε λοιπόν τον τεράστιο ντόρο που έγινε με 
τους «αντι…», που μπήκαν στην ΑΣΟΕ με σφυριά και βαριοπού-
λες για να κάνουν τι; Να… γκρεμίσουν έναν τοίχο και να φτιά-
ξουν ένα χώρο μάζωξής τους!!! Αν είναι δυνατό… Κι αυτό έγινε 
δήθεν πιστευτό από τα τσακάλια της δημοσιότητας και έτυχε της 
πιο πλατειάς δημοσίευσης. Καλά, κάτι άλλο λιγότερο ηλίθιο δεν 
μπόρεσαν να σκεφτούν; Με τέτοια καραγκιοζιλίκια, τόσο φανερά 
στημένα, σαν δικαιολογίες νομίζουν πως θα πετύχουν τους στό-
χους τους να ελέγξουν το φοιτητικό κίνημα; Πόσο γελασμένοι 
είναι.
-----------------------------------------------------------------------------------

Τι γίνεται τελικά εκεί στο Μάλι; Η στρατιωτική κυβέρνηση 
ζήτησε από τη Δανία να αποσύρει άμεσα τους στρατιώτες της 
από την υπό γαλλική διοίκηση «αντιτρομοκρατική» δύναμη 
«Τακούμπα» (για την καταπολέμηση υποτίθεται των τζιχαντι-
στών), αναφέροντας ότι η ανάπτυξή τους δεν είχε τη συναίνεσή 
της. Έβαλε δε ζήτημα παραμονής στη χώρα όλων των στρατιω-
τικών δυνάμεων της ΕΕ, κατηγόρησε τη Γαλλία για εμμονή στις 
αποικιοκρατικές αντιλήψεις της. Ήδη η Γαλλία άρχισε να σκέ-
φτεται το θέμα της συνολικής απόσυρσής τους. Επισημαίνουμε 
βέβαια πως η κυβέρνηση της υποσαχάριας αυτής χώρας, στα 
πλαίσια των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, ήρθε σε συμφωνία 
με τη Ρωσία, η οποία έχει ήδη στείλει δικά της στρατεύματα και 
μισθοφόρους ιδιωτικής εταιρίας. Τι μας στεναχωρεί στην υπόθε-
ση αυτή. Ότι χαλάνε τα σχέδια του Δένδια και της κυβέρνησης 
να στείλουν ελληνικό στρατό εκεί για να βοηθήσουν τους γάλ-
λους, με βάση τη συμφωνία που υπογράψανε για τα Rafale. 
Κρίμα. Χάσαμε άλλη μια ευκαιρία να καμαρώσουμε για την… 
εθνική επιτυχία, να γίνουμε πυλώνας… σταθερότητας και στην 
Αφρική!!!
-----------------------------------------------------------------------------------

Θυμάστε τον αγωγό EAST MED; Ε ξεχάστε τον. Θυμάστε τη 
σύμβαση για τη δημιουργία του με τη σύμπραξη Ελλάδας- 
Κύπρου και Ισραήλ που πριν από δυο χρόνια, ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - 
ΠΑΣΟΚ ψήφιζαν στη Βουλή «μετά βαΐων και κλάδων»; Ε ξεχάστε 
την. Θυμάστε τα πανηγύρια τους ότι με τη συμφωνία αυτή χτίζα-
με μια ισχυρή συμμαχία, που απομόνωνε περισσότερο την Τουρ-
κία κλπ-κλπ; Ε ξεχάστε τα. Θυμάστε τις ΗΠΑ, που όταν εκδήλω-
σαν την επιθυμία τους να βοηθήσουν στον αγωγό, τα πανηγύρια 
πήραν το χαρακτήρα υστερίας; Ε ξεχάστε τες.

Γιατί οι ΗΠΑ με μια μορφή non paper προς τις τρεις κυβερνή-
σεις δήλωσαν πως αποσύρουν το ενδιαφέρον τους, θεωρώντας 
ότι ο αγωγός δεν έχει προοπτική. Κι αμέσως τα εγχώρια παπα-
γαλάκια τα γύρισαν κι άρχισαν να προσπαθούν να μπαλώσουν 
και να δικαιολογήσουν τα ξεσχισμένα δίχτυα τους, από το γκολ 
των ΗΠΑ, που στα ίσια μάλιστα εξαΰλωσε και τις φανφάρες περί 
χαστουκιού στην Τουρκία (που αποτελούσε τάχα ο αγωγός) και 
τους προσγείωσαν όλους ανώμαλα. Πολύ, μα πολύ ανώμαλα. 
Τόσο που σχεδόν άμεσα εξαφάνισαν το ζήτημα από την επικαι-
ρότητα, όπου κυριαρχούσε πριν. Ας πρόσεχαν.
-----------------------------------------------------------------------------

Ακούσαμε το Κερίδη, βουλευτή της ΝΔ, να δηλώνει σε ρ/φ 
εκπομπή πως στα Βαλκάνια «η Ελλάδα είναι φάρος(!!!) της 
δημοκρατίας, ακτινοβολεί(!!!!!)», ενώ οι υπόλοιπες χώρες 
είναι «απογοήτευση». Τι λε.. ρε μεγάλε… Από την αμετροέπεια 
όμως του βουλευτή βγήκε και κάτι καλό. Ποιο είναι αυτό; Ότι 
υπάρχει μια ελπίδα από τη Βουλγαρία, επειδή ο πρωθυπουρ-
γός της είναι κι αυτός του Χάρβαρντ, όπως ο Μητσοτάκης!!! Τι 
σύνθημα βγαίνει απ’ αυτό; «Ελλάδα/Βουλγαρία- συμμαχία- 
άμα- έχεις- του Χάρβαρντ τα πτυχία»!!!
-----------------------------------------------------------------------------

Τριάντα χρόνια πέρασαν από την χρονιά εκείνη όπου ΝΔ, 
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ (ο πρόδρομος του ΣΥΡΙΖΑ) σήκωσαν τα 
χεράκια τους και ενέκριναν στη βουλή την ισχύ και ένταξη της 
χώρας μας στη Συνθήκη του Μάαστριχτ και την ΕΕ. Συμφώνησαν 
και συντάχτηκαν στην ισχύ του χωρίς τέλος πλέον και μόνιμου 
μνημονίου σε βάρος των εργαζομένων και του λαού μας. Οπότε 
όλοι οι μετέπειτα τσακωμοί τους (όταν δεν τα βρίσκουν φανερά ή 
κρυφά) είναι φυσικά προσχηματικοί και δεν μπορούν να κρύψουν 
την κοινή στρατηγική τους σύμπλευση στην αντεργατική- αντιλαϊ-
κή πολιτική. Ο λαός βέβαια δεν ξεχνά τι σημαίνει Μααστριχτική 
κολιγιά!!
-----------------------------------------------------------------------------------

Διαβάσαμε ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να σπάσει το 
«φράγμα» των 100 (!!!!!)τρισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στο 
2022, ενώ οι προηγούμενες εκτιμήσεις οριοθετούσαν το στόχο 
για το 2024. Από μόνο του το στοιχείο αυτό δείχνει τον τεράστιο 
πλούτο, που παράγουν δισεκατομμύρια άνθρωποι με την εργα-
σία τους και τον οποίο οικειοποιούνται μια χούφτα παράσιτα. 
Αυτά που καταγράψαμε σε προηγούμενα τεύχη του ΠΑ, παραθέ-
τοντας τους ελάχιστους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη.

Τον πλούτο που κάποιοι- νεοφιλελε και αριστεροί- μας τάζουν 
πως κάπως, κάπου, κάποτε, αν και όταν και αφού «δεν θα ξεπερ-
νιούνται τα όρια αντοχών της οικονομίας» ή «δεν θα παραβιάζο-
νται τα δημοσιονομικά στάνταρ» ή «δεν θα βγαίνουν έξω από τα 
δεδομένα που ορίζει η ΕΕ», θα τον μοιράσουν… πιο δίκαια. 
Στους δισεκατομμυριούχους βέβαια, όχι σε εμάς.

Ο χιονιάς και η κυβερνητική 
ανευθυνότητα

Τις ημέρες του χιονιά 
στην Αττική ο πρωθυπουρ-
γός και οι υπουργοί του, 
προσπαθώντας να δικαιο-
λογήσουν τα αδικαιολόγη-
τα(;) της κατάρρευσης για 
άλλη μια φορά του κρατι-
κού μηχανισμού, της πλή-
ρους αδυναμίας του να 
προσφέρει βοήθεια στους 
δυστυχείς κατοίκους της 
Αττικής, έπεφταν από τη 
μια αντίφαση στην άλλη. 
Καταγράψαμε δυο- τρεις.

Σε δηλώσεις του σε ρ/φ 
σταθμό ο Γεωργιάδης 
προεξόφλησε τον «επαγ-
γελματικό τρόπο που δου-
λεύει το κράτος» και πως 
«το κράτος αρχίζει και 
δουλεύει με υποδειγματικό 
τρόπο. Για παράδειγμα, 
ζούμε μια μέρα μεγάλης 
χιονόπτωσης, θα δείτε 
πως ότι ζημιές τυχόν προ-
κύψουν - γιατί από ένα 
πολύ έντονο φυσικό φαινό-
μενο μπορεί να προκύψουν 
και ζημιές- πολύ γρήγορα 
το κράτος θα είναι εκεί για 
να τις αποκαταστήσει. Με 
αριθμούς πρωτόγνωρους 
για την Ελλάδα». Βέβαια οι 
άνθρωποι που κινδύνεψαν 
από τον αποκλεισμό μέσα 
στα αυτοκίνητά τους επί 
ώρες στα χιόνια και την 
παγωνιά στα σπίτια τους, 
λόγω διακοπών του ρεύμα-
τος, πράγματι… απόλαυ-
σαν τον «κρατικό επαγγελ-
ματισμό και τους πρωτό-
γνωρους αριθμούς»!!! Που 
ήταν ταιριαστοί στο ψύχος, 
δηλαδή κάτω του μηδε-
νός!!!

Την άλλη μέρα ο υπουρ-
γός Υποδομών και Μετα-
φορών, Κ. Καραμανλής, 
αφού δεν μπόρεσε να επι-
καλύψει με ψέματα την 
οργή και αγανάκτηση των 
εγκλωβισμένων, αναγκά-
στηκε να παραδεχτεί πως 
«δεν λειτούργησε ο σχεδι-
ασμός» (του κράτους)…, 

διαψεύδοντας πανηγυρικά 
τον Άδωνι…

Ο δε Πλεύρης μας δια-
βεβαίωνε πως «έγινε η 
αλλαγή στις βάρδιες των 
εργαζομένων, ώστε να 
πραγματοποιηθούν χωρίς 
προβλήματα οι εφημερίες» 
και επίσης «κατά βάση, η 
πρόσβαση ήταν ομαλή στα 
νοσοκομεία...». Όλοι είδα-
με στα πλάνα από τις εισό-
δους των νοσοκομείων το 
χιόνι που τις είχε καλύψει 
πλήρως, ότι τίποτα δεν 
μπορούσε να μπει ή να 
βγει σ’ αυτά, ακούσαμε 
δηλώσεις γιατρών, ότι 
πήγαν με τα πόδια στα 
νοσοκομεία για να πιάσουν 
δουλειά. Εδώ ισχύει το «αν 
η πραγματικότητα δεν 
συμφωνεί με τον υπουργό, 
τόσο το χειρότερο γι’ 
αυτήν».

Όσο για τον πρωθυ-
πουργό τι να πούμε. Όπως 
μας δήλωνε πρόσφατα, ότι 
δεν είχε μελέτη πως οι 
εκτός ΜΕΘ κινδυνεύουν 
περισσότερο από τους 
εντός, έτσι και για το χιο-
νιά είπε πως δεν είχε την 
ακριβή ώρα που αυτός θα 
ερχόταν και γι’ αυτό το 
κράτος δεν τα πήγε καλά 
στην αντιμετώπισή του… 
Αμερικανιές διδαγμένες 
στο Χάρβαρντ. Να θυμί-
σουμε πως σε υψηλούς 
τόνους μας διαβεβαίωναν 
πως «τα περσινά παθήμα-
τα (από τον «Ιανό») έγιναν 
μαθήματα», πράγμα που 
επίσης αποδείχτηκε ψέμα. 
Πως δεν πήραν κανένα 
μάθημα, γιατί πολύ απλά 
δεν ασχολήθηκαν με το 
πάθημα, αδιαφόρησαν 
τελείως, δεν έκαναν τίποτα 
για να βελτιώσουν την 
κατάσταση του κρατικού 
μηχανισμού για την αντιμε-
τώπιση τέτοιων προβλημά-
των. Όλα τα άλλα είναι…

Ο δικομματισμός-δι-
πολισμός δεν μπορεί 
να μας ξεγελάει πια.
Οι στημένοι καυγάδες 
των κομμάτων του στη 
βουλή δεν μπορούν να 
σκεπάσουν την κοινή, 
υποταγμένη στα συμ-
φέροντα των αφεντι-
κών τους, πολιτική 
τους
 Ο λαός τους έχει ρίξει 
τη δική του αγωνιστι-
κή μομφή.
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Το ποιηματάκι μας
Πάτρα- Αθήνα δείχνουν το δρόμο,
πως ο αγώνας κόντρα στο νόμο
το κέρδος που βάζει στην κοινωνία,
θα είναι η μόνη μας σωτηρία.
Μομφή στη βάρβαρη πολιτική
μόνο ο λαός να βάλει μπορεί.
Και κάθε μέρα την καταψηφίζει,
που με την πάλη του θα τη γκρεμίζει.
Αυτοί τσακώνονταν μεσ’ στη βουλή
«δύο γαϊδούρια σε ξένη αυλή».
Μα έξω απ’ το κτίριο στην Αμαλίας
Πάτρα – Αθήνα της αληθείας
τα λόγια κράζαν κι οι δυο μαζί
πως «μας δουλεύαν ψιλό γαζί».
Παλιοί και νέοι ψευτοσωτήρες
του λαού της ζήσης είν’ ολετήρες.
Γι’ αυτό κι εμείς Πάτρα- Αθήνα
θ’ αγωνιζόμαστε κόντρα στη γκίνια,
που οι δυνάστες μας έχουν ρίξει.
Κι εδώ καλούμε να μας στηρίξει
κάθε άλλη πόλη που αγανακτεί
με την κατάσταση, δεν την μπορεί,
άλλο δεν στέργει να την αντέξει
και στον αγώνα μας μαζί να στέρξει.
Όλες οι πόλεις μία γροθιά
εργάτες, αγρότες, νέα παιδιά
για να τσακίσουμε τους ολετήρες
που παριστάνουνε τους σωτήρες.

(Διόρθωση: Ο δαίμων του πληκτρολογίου μας λάθεψε άλλη 
μια φορά. Στο προηγούμενο τεύχος «το ποιηματάκι μας» 
απέστειλε ο συν. Γ.Δ. από τη Θεσσαλονίκη και όχι ο συν. 
Νίκος Πολυζωγόπουλος)

Πανδημία: Το θανατικό 
συνεχίζεται - η κυβέρνη-

ση το χαβά της
Πάνω από 24.000 είναι οι νεκροί από την 

πανδημία και η τραγική αυτή πορεία θα συνεχι-
στεί. Αυτό καταδείχνει η εξέλιξη της πανδημίας, 
αυτό προειδοποιούν οι επιστήμονες με τη μελέ-
τη των στοιχείων. Η μόνη που δεν δείχνει να 
κατανοεί την κατάσταση είναι η κυβέρνηση. Δεν 
είναι μόνο οι εξωφρενικές δηλώσεις, για άλλη 
μια φορά του Γεωργιάδη που στα μέσα Γενάρη 
με μεγάλη… σοβαρότητα διαβεβαίωνε, ότι η 
πανδημία θα τελειώσει στις αρχές Φλεβάρη!!! 
Βεβαιότητα που προερχόταν από την αντίληψη, 
που ο ίδιος είχε παραδεχτεί λίγο καιρό πριν, ότι 
«προκειμένου να έρθουν τουρίστες, θα πούμε 
και ψέματα για την πανδημία». Και κατά σύμπτω-
ση αυτές οι νέες δηλώσεις- ψέματα έγιναν σχε-
δόν ταυτόχρονα με την εξαγγελία της κυβερνη-
τικής απόφασης για «απελευθέρωση» της εισό-
δου τουριστών από την υποχρέωση υγειονομι-
κού ελέγχου τους.

Ενώ οι … ιθαγενείς θα θεωρούνται ανεμβολί-
αστοι μετά από 7 μήνες από τη 2η δόση εμβολι-
ασμού τους (όπως ανακοίνωσε ο Πλεύρης), οι 
τουρίστες θα θεωρούνται και εμβολιασμένοι και 
μη φορείς και μη μεταδότες του ιού!!!

Από την άλλη η προσήλωσή της στο να μην 
παίρνει κανένα μέτρο για ενίσχυση του δημόσι-
ου ΕΣΥ αφ’ ενός και αφ’ ετέρου να προετοιμάζει 
και προπαγανδιστικά το έδαφος για την περαιτέ-
ρω ιδιωτικοποίηση του, παραμένει η σταθερά 
της πολιτικής της. Στη γραμμή αυτή επιχειρήθη-
κε το κλείσιμο στην ουσία του Παίδων Πεντέλης, 
η ρύθμιση να μπορούν οι γιατροί των δημόσιων 
νοσοκομείων να χειρουργούν στις ιδιωτικές κλι-
νικές, η οριστική αποπομπή των, σε αναστολή, 
υγειονομικών από τα δημόσια νοσοκομεία, η 
αλλαγή του χαρακτήρα του ΕΟΠΥΥ σε ντήλερ 
των ιδιωτών κ.α.

Το συμπέρασμα από όλη αυτή την διεργασία 
είναι πως για την κυβέρνηση πράγματι η πανδη-
μία έχει τελειώσει. Ότι δεν υπάρχει πλέον πρό-
βλημα και πως η επιρροή του κορονοϊού (νοσή-
σεις, διασωληνώσεις, θάνατοι, άλλες παρενέρ-
γειες) δεν συνιστά μια ειδική κατάσταση, που 
χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης, όπως τα προη-
γούμενα δύο χρόνια- στο βαθμό που η κυβερνη-
τική πρακτική είχε αυτό το χαρακτηριστικό.

Τι απέμεινε από την πρακτική αυτή; Τα τεστ 
και οι μάσκες μέσα- έξω που όλα τα πληρώνουν 
οι εργαζόμενοι από την τσέπη τους. Δηλαδή 
μόνο η ατομική ευθύνη των ανθρώπων, ενώ η 
«ατομική» ευθύνη της κυβέρνησης πλέον δεν 
υφίσταται- όχι ότι υπήρχε πριν.

Όμως υπάρχει άλλη μια ευθύνη. Η συλλογι-
κή. Του εργατικού κινήματος, των ηρώων 
(χωρίς εισαγωγικά) εργαζομένων στα νοσοκο-
μεία, του λαού. Στην οποία ανταποκρίνονται με 
συνέπεια και σταθερότητα. Και έτσι θα συνεχί-
σουν.

Η στυγερή δολοφονία του 19χρο-
νου: Το φίδι εξακολουθεί και γεννάει

Η εγκληματική δράση των οπαδικών και φασιστικών ομάδων στη Θεσ-
σαλονίκη έφτασε στο αποκορύφωμά της με τη στυγερή δολοφονία του 
φοιτητή, με αφορμή την προτίμησή του σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. 
Είχαν προηγηθεί οι επιθέσεις ενάντια σε μαθητές, γονείς και φοιτητές σε 
ΕΠΑΛ. Και ταυτίζουμε τις δύο πλευρές, γιατί όλα τα στοιχεία και οι πλη-
ροφορίες το πιστοποιούν. Με παρόμοιο τρόπο είναι οργανωμένοι, με τον 
ίδιο τρόπο συνεννοούνται, με τον ίδιο τρόπο ενεργούν, επιτίθενται, χτυ-
πούν, δολοφονούν. Είτε οι στόχοι τους είναι συνδικαλιστές, σχολεία ή 
πανεπιστήμια, είτε είναι μαθητές και φοιτητές, μετανάστες, είτε σε αντί-
θετη ποδοσφαιρική ομάδα.

Ας συγκρίνουμε τη δολοφονία του Π. Φύσσα με αυτή του Άλκη. Πυρη-
νάρχης της ΧΑ- κλειδοκράτορας/υπεύθυνος των γραφείων του οπαδικού 
συνδέσμου που ενημέρωσαν τους αρχηγούς. Αρχηγός που έδωσε την 
εντολή για τον Παύλο- αρχηγός που έδωσε την εντολή για τον Άλκη. 
Ομάδα χρυσαυγιτών που ειδοποιήθηκαν και μαζεύτηκαν με αυτοκίνητα 
στη μια περίπτωση- το ίδιο η ομάδα χουλιγκάνων στην άλλη. Στοχευμένα 
χτυπήματα με ειδικά μαχαίρια σε ευαίσθητα σημεία και στις δύο περι-
πτώσεις.

Και το άλλο κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η στρατολόγηση και 
ένταξή τους σε ομάδες, που συγκροτούνται και αξιοποιούνται από μεγα-
λοεπιχειρηματίες. Εργοδότες που χρηματοδοτούσαν και αξιοποιούσαν 
τη ΧΑ, κατέχουν και ποδοσφαιρικές ομάδες και χρειάζονται τέτοιους 
στρατούς για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Του μπράβου και του 
φονιά, που θα επιτίθενται και θα τρομοκρατούν είτε εργαζόμενους και 
συνδικαλιστές, μαθητές και φοιτητές που αγωνίζονται- γι’ αυτό το λόγο- 
είτε φιλάθλους χωρίς φανερό λόγο. Γιατί η προσπάθεια τρομοκράτησης 
της νεολαίας και του λαού είναι ακριβώς ο βασικός λόγος και στόχος.

Και στο ζήτημα αυτό, ακούμε διάφορα, όπως τι πρέπει να κάνουν η 
κυβέρνηση, οι πρόεδροι των ΠΑΕ, η αστυνομία και η δικαιοσύνη, οι 
γονείς για να καταπολεμηθούν τέτοια φαινόμενα. Μάλιστα ο υπουργός 
ΠΡΟΠΟ Θεοδωρικάκος σε ρ/φ συνέντευξή του δήλωσε, πως αν δεν 
θέλουν οι φορείς (πρόεδροι, σύλλογοι και γενικά η κοινωνία) η κυβέρνη-
ση δεν μπορεί να κάνει τίποτα, την ξεπερνάει η κατάσταση!!! Αν δεν 
θέλουν να συνεργαστούν δηλαδή οι Μαρινάκης, Σαββίδης, Μελισσανί-
δης κ.α. με την κυβέρνηση, για να νη συμβαίνουν τέτοια γεγονότα (ξυλο-
δαρμοί, τραυματισμοί, δολοφονίες), τότε η κυβέρνηση δηλώνει αδυναμί-
α!!!Το είπε και δεν ντράπηκε!!!

Επειδή μέσα σ’ αυτά τα διάφορα δεν υπάρχει καμία αναφορά στα 
κοινωνικά αίτια και στο έδαφος όπου φυτρώνουν και μεγαλώνουν τέτοια 
δηλητηριώδη μανιτάρια, θα το αναφέρουμε εμείς. Το έδαφος είναι το 
κοινωνικοοικονομικό σύστημα, που λέγεται καπιταλισμός.

Και το δεύτερο που αποφεύγουν να αναφέρουν, είναι πως ο μόνος 
αντίπαλος και ικανός να τσακίσει αυτά τα φαινόμενα είναι το εργατικό 
και λαϊκό κίνημα. Γι’ αυτό έθαψαν στην κυριολεξία το μεγάλο αντιφασι-
στικό συλλαλητήριο που οργανώθηκε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Ότι και να κάνουν όμως, το φασισμό και τα παρακλάδια του θα 
τσακίσει η εργατική- λαϊκή συμμαχία με τους αγώνες και τη δράση 
της. Και θα τον εξαφανίσει μαζί με το φίδι που ζεσταίνει το αυγό του, 
τον καπιταλισμό.

Η ενεργειακή εξάρτηση 
από το αέριο και οι γεω-

πολιτικές αντιπαραθέσεις 
και αδιέξοδα

Ενώ οξύνεται η κρίση στην Ουκρανία, πρωτο-
στατούντων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, αλλά και της 
ΕΕ, σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία, η Λαγκάρντ 
δήλωσε ότι «ο πληθωρισμός αναμένεται να παρα-
μείνει αυξημένος για περισσότερο απ’ ότι είχε προ-
ηγουμένως εκτιμηθεί,..» και ότι «η περαιτέρω κλιμά-
κωση της κρίσης στην Ουκρανία ενδέχεται να οδη-
γήσει σε νέα άνοδο στις τιμές της Ενέργειας», 
αναγγέλλοντας ταυτόχρονα τις κυρώσεις σε βάρος 
της Ρωσίας, από την οποία, σημειώνουμε, η ΕΕ 
προμηθεύεται περίπου το μισό των αναγκών της σε 
φ.α.

Αντί λοιπόν η ΕΕ να προσανατολίζεται και να 
ρίχνει όλο το βάρος της στην αποκλιμάκωση της 
κρίσης, για να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας, για 
να αποφύγουμε- εμείς τα λαϊκά στρώματα- μια 
τέτοια πραγματική συμφορά- πέρα από αυτές που 
θα φέρει μια πολεμική σύρραξη- κάνει το αντίθετο. 
Οξύνει την αντιπαράθεση με τη Ρωσία, στέλνει, σαν 
ΕΕ και σαν ΝΑΤΟ, δυνάμεις στην περιοχή, ετοιμά-
ζει κυρώσεις. Που μπορεί να επιφέρουν αντικυρώ-
σεις από τη Ρωσία, κόψιμο της τροφοδοσίας με 
αέριο.

Κι έχει αξία να σημειώσουμε πως μέσα στις 
κυρώσεις προβλέπεται η ακύρωση της λειτουργίας 
του αγωγού NORD STREAM2, που θα προμηθεύει 
φ.α. τη Γερμανία. Δηλαδή η γεωστρατηγική αντιπα-
ράθεση των ιμπεριαλιστών δεν θα διστάσει να 
πετάξει στα σκουπίδια μια τεράστια επένδυση, που 
κόστισε στους λαούς δισεκ. ευρώ. Για τα συμφέρο-
ντα των γερμανών βιομηχάνων βέβαια, αλλά οι λαοί 
την πλήρωσαν. Κάτι βέβαια που μετά μανίας επιδι-
ώκουν οι ΗΠΑ, πιέζοντας επίμονα τη Γερμανία.

Αλλά αδιέξοδα δεν έχουν μόνο στην ΕΕ. Έχει 
και η Ουκρανία, για την οποία υποτίθεται πως γίνε-
ται όλος αυτός ο σαματάς. Οι καπιταλιστές της 
οποίας, μπορεί από τη μια να επιθυμούν τη συμμα-
χία με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, αλλά βλέποντας πως 
η συνεχής αύξηση της έντασης με τη Ρωσία, αλλά 
και η αδίστακτη πολεμοχαρής προπαγάνδα των 
ΗΠΑ επηρεάζει αρνητικά την οικονομική τους 
πορεία, προσπαθούν να ισορροπήσουν την κατά-
σταση, κατεβάζοντας τον πήχυ των ανησυχιών για 
πολεμική σύγκρουση.

Έτσι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι 
δήλωσε πως «Δεν θεωρώ ότι η κατάσταση τώρα 
είναι πιο τεταμένη απ’ ότι προηγουμένως. Υπάρχει 
μια αίσθηση στο εξωτερικό ότι εδώ γίνεται πόλεμος. 
Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο». Κι ακόμη μιλώντας τηλε-
φωνικά με τον Μπάιντεν του είπε πως «Δεν λέω ότι 
δεν είναι πιθανή μια κλιμάκωση, αλλά δεν χρειαζό-
μαστε αυτόν τον πανικό… πρέπει να σταθεροποιή-
σουμε την οικονομία». Όμως έτσι είναι ο ιμπεριαλι-
σμός. Η σύγκρουση συμφερόντων δημιουργεί 
τέτοιες καταστάσεις, που πάντα καταλήγουν σε 
βάρος των λαών, οι οποίοι υφίστανται τις μόνο και 
πάντα αρνητικές συνέπειες. Οι τελευταίες δεκαετί-
ες στην Ευρώπη, μετά την ανατροπή του σοσιαλι-
σμού στην Ανατολική Ευρώπη, είναι πολύ διδακτι-
κές. Οι λαοί πρέπει να επαγρυπνούν.

Και με την ευκαιρία. Η Ρωσία και το Ιράν έχουν 
μιλήσει ξεκάθαρα. Κάθε αμερικανοΝΑΤΟική 
βάση σε κάθε χώρα που θα χρησιμοποιηθεί για 
να χτυπηθούν, θα είναι στόχος αντιποίνων από 
τη μεριά τους. Εστίασαν ειδικά στη Σούδα και την 
Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα ο Λαβρόφ, με πολύ 
έντονο τρόπο, επισήμανε στον Δένδια πως η 
Αλεξανδρούπολη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
σαν βάση μεταγωγής αμερικανοΝΑΤΟικών στρα-
τιωτικών- πολεμικών εξοπλισμών για να την περι-
κύκλωση της Ρωσίας.

Η απαίτηση του εργατικού και λαϊκού αντιιμπε-
ριαλιστικού κινήματος να κλείσουν και να φύγουν 
οι βάσεις αυτές από τη χώρα μας γίνεται σήμερα, 
εν όψει της πολύ επικίνδυνης στρατιωτικής αντι-
παράθεσης γύρω από την Ουκρανία, πολύ επί-
καιρη και άμεσα υλοποιήσιμη. Έξω οι βάσεις- 
έξω το ΝΑΤΟ- Όχι στη στρατιωτική συμφωνία με 
τις ΗΠΑ.

Ο φασισμός φορά-
ει πολλά πρόσω-
πα. Κανένα δεν 
κρύβει τον εγκλη-
ματικό ρόλο του. 
Χτες ο Παύλος. 
Σήμερα ο Άλκης. 
Αύριο ποιος; Να 
τσακίσουμε το 
χέρι του.


